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Правова основа державного регулювання
діяльності банків пуповинної крові, 

інших тканин і клітин людини

Охорона здоров’я є пріоритетним
напрямом діяльності держави та од-
ним із основних факторів національ-
ної безпеки України. Держава формує
політику охорони здоров’я в Україні
та сприяє її реалізації через засто-
сування різноманітних засобів і меха-
нізмів регулювання господарської
діяльності з охорони здоров’я. Успіш-
не здійснення цієї політики дозволяє,
по-перше, забезпечити задоволення по-
треб населення в економічно доступ-
них товарах, роботах і послугах, по-
друге, отримувати значні надходжен-
ня до бюджету, оскільки ця діяльність
входить до п’ятірки найбільш прибут-
кових сфер світової економіки.

Від кінця ХХ ст. в медицині почала
розглядатись як перспективна діяль-
ність із використання стовбурових клі-
тин пуповинної крові, наслідком чого
стало створення банків для їх довго-
строкового зберігання. По всьому
світу починаючи зі США один за
одним почали з’являтися кріобанки.
Україна стояла біля витоків розвитку

кріобіології – перший та єдиний на
території СНД спеціалізований Інсти-
тут проблем кріобіології та кріомеди-
цини, створений ще 1972 р., працює
саме в нашій країні [1]. Станом на
2004 р. в Україні кількість організа-
цій, що збирають і зберігають пуповин-
ну кров, становила вже 4. 19 жовтня
2010 р. Верховною Радою України було
прийнято Закон України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів
України щодо обмеження державно-
го регулювання господарської діяльно-
сті» [2], відповідно до якого отримала
визнання з боку законодавця діяль-
ність банків пуповинної крові, інших
тканин і клітин людини (далі – банк)
[3]. Внесення таких змін до законодав-
ства України сприятиме збільшенню
кількості банків, які здійснюватимуть
зазначену вище діяльність. При цьому
їхня ефективна діяльність не є мож-
лива без її державного регулювання –
цілеспрямованого впливу держави 
на суспільні відносини в цій сфері
через застосування визначених законо-
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давством різноманітних засобів і ме-
ханізмів регулювального впливу на бан-
ки, що провадять діяльність для реа-
лізації державної політики охорони
здоров’я [4, с. 74].

Закріплення у ст. 4 Основ законо-
давства України про охорону здоров’я
від 19 листопада 1992 р. [5] серед
основних принципів охорони здоро-
в’я – багатоукладності економіки охо-
рони здоров’я та багатоканальності її
фінансування, поєднання державних га-
рантій із демонополізацією та заохо-
ченням підприємництва і конкуренції,
децентралізації державного управ-
ління мають суттєве значення для ре-
гулювання зазначених відносин. Утім,
залишаються питання, що потребу-
ють подальшого уточнення чи визна-
чення.

Так, стримують розвиток суспіль-
них відносин, що виникають при орга-
нізації та провадженні діяльності бан-
ків пуповинної крові, інших тканин 
і клітин людини окремі прогалини,
яких не позбавлено чинне законодав-
ство України, зокрема щодо питань
ліцензування, державного регулюван-
ня цін і тарифів на результати цієї
діяльності.

В юридичній науці необхідність
дослідження правових проблем дер-
жавного регулювання діяльності бан-
ків пуповинної крові, інших тканин і
клітин людини викликана назрілими
суспільними потребами. Деякі аспек-
ти проблематики досліджуваної теми
підіймалися в економічних, фарма-
цевтичних, медичних дослідженнях.
Проте окремі праці вчених-юристів
щодо державного регулювання діяль-
ності банків пуповинної крові, інших
тканин і клітин людини відсутні.

З огляду на викладене, досліджен-
ня державного регулювання діяль-
ності банків пуповинної крові, інших
тканин і клітин людини є актуальним
і доцільним.

Мета статті – визначення напрямів
удосконалення законодавства, що ре-
гулює державно-правовий вплив на

діяльність банків пуповинної крові,
інших тканин і клітин людини.

Щоб державне регулювання діяль-
ності банків пуповинної крові, інших
тканин і клітин людини було ефек-
тивним, воно потребує належного
рівня правового забезпечення. Як за-
значає В. Лаптєв, найважливішою фор-
мою державного регулювання діяльно-
сті є нормотворча діяльність держави,
видання правових норм із регулюван-
ня суспільних відносин по горизонталі
та вертикалі, визначення загальних
правил здійснення та організації гос-
подарювання [6, с. 22].

В останні роки прийнято значну
кількість загальних нормативно-пра-
вових актів, що встановлюють право-
ву основу державного регулювання
зазначеного вище виду діяльності в
Україні, дослідженню яких приділяли
увагу В. Мамутов [7], Г. Знаменський
[8], В. Гайворонський [9] та ін.

Центральним у системі цих актів є
Господарський кодекс України, який
визначає основні положення право-
вого регулювання господарських відно-
син, що складаються як по горизонталі,
так і по вертикалі, в якому законо-
давчо закріплено господарсько-пра-
вовий інструментарій державного ре-
гулювання господарської діяльності
[10, с. 53]. Так, розділ 2 ГК України
присвячено основним напрямкам і
формам участі держави і місцевого
самоврядування у сфері господарю-
вання, зокрема засобам державного
регулювання господарської діяльно-
сті (ст. 12), державному контролю та
нагляду за господарською діяльністю
(ст. 19), особливостям управління гос-
подарською діяльністю у державному
секторі економіки (ст. 22), особли-
востям управління господарською
діяльністю у комунальному секторі
економіки (ст. 24) та ін. В. Мамутов
зазначає: «Господарський кодекс по-
винен сприяти забезпеченню опти-
мального поєднання державного регу-
лювання економіки та економічної
свободи суб’єктів господарювання,
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самоврядування, саморегулювання»
[7, с. 84].

Важливе значення у здійсненні дер-
жавного регулювання діяльності бан-
ків пуповинної крові, інших тканин 
і клітин людини має Закон України 
«Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяль-
ності» від 11 вересня 2003 р. [11]. Він
окреслює правові та організаційні
засади реалізації державної регуля-
торної політики у сфері господарської
діяльності.

У загальній системі вказаних вище
актів суттєву роль відіграють ЦК Ук-
раїни, закони України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців» від 15 травня
2003 р. [12], «Про ліцензування певних
видів господарської діяльності», «Про
захист економічної конкуренції» від
11 січня 2001 р. [13], «Про захист від не-
добросовісної конкуренції» від 7 черв-
ня 1996 р. [14] та ін., а також Положен-
ня про Державний комітет України 
з питань регуляторної політики та
підприємництва, затверджене Указом
Президента України від 25 травня
2000 р. № 721/2000, згідно з яким Дер-
жавний комітет України з питань
регуляторної політики та підприєм-
ництва (Держпідприємництво України)
є центральним органом виконавчої
влади зі спеціальним статусом, який є
спеціально уповноваженим органом з
питань ліцензування, державної регуля-
торної політики та ін. Сьогодні пра-
вове забезпечення, що представлене
загальним законодавством, дозволяє
реалізовувати державне регулювання
діяльності банків.

Утім, щоб державне регулювання
діяльності банків пуповинної крові,
інших тканин і клітин людини було
ефективним, воно потребує правово-
го забезпечення і у вигляді спеціаль-
ного законодавства. Р. Салтман і 
Р. Буссе переконані, що за держав-
ного регулювання діяльності у сфері
охорони здоров’я необхідно врахову-
вати різницю між суб’єктами, що її

здійснюють, оскільки система під-
приємництва не є уніфікованою струк-
турою [15, с. 18–21]. Вчені підкрес-
люють: «Поряд із великими суб’єкта-
ми, що провадять діяльність у сфері
охорони здоров’я, є також безліч се-
редніх і малих. Деякі суб’єкти провадять
діяльність тільки в межах держави,
тоді як інші провадять також і зов-
нішньоекономічну діяльність. Сту-
пінь державного впливу на діяльність
суб’єктів зростає багаторазово, якщо
суб’єкт функціонує в зовнішньоеконо-
мічних відносинах. Одні суб’єкти функ-
ціонують у сфері виробництва, а інші –
у сфері послуг» [15, с. 18–21].

Отже, необхідним є застосування
різних засобів і механізмів регулю-
вання діяльності банків. При цьому
основні засоби такого регулювання,
умови, обсяги та порядок їх засто-
сування закріплено в законодавстві
України, а також програмах соціаль-
ного і економічного розвитку.

Практика законотворчої діяльності
пішла в напрямі розроблення і при-
йняття законів про державне регулю-
вання окремих ринків. Такими закона-
ми є закони України «Про державне
регулювання ринку цінних паперів в
Україні», «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринку фінан-
сових послуг» та ін. В них закріплено
мету і форми державного регулю-
вання, органи, які здійснюють її дер-
жавне регулювання, їхні повноважен-
ня і порядок діяльності цих органів,
умови та порядок застосування основ-
них засобів регулювального впливу дер-
жави на діяльність суб’єктів, фінансо-
во-економічні засади забезпечення
господарювання. Але окремий спеці-
альний нормативно-правовий акт, який
визначав би правові засади держав-
ного регулювання діяльності банків
пуповинної крові, інших тканин і
клітин людини, в Україні сьогодні від-
сутній.

Спробу визначити правові осно-
ви державного регулювання охоро-
ни здоров’я в цілому було зроблено
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законодавцем в Основах законодав-
ства України про охорону здоров’я.
Так, у розділі 3 «Основи організації
охорони здоров’я» цього закону йдеть-
ся про формування державної політи-
ки охорони здоров’я та її реалізацію,
органи охорони здоров’я, ліцензуван-
ня господарювання з охорони здо-
ров’я, фінансування охорони здоров’я,
податкові та інші пільги в галузі охо-
рони здоров’я. Втім, у цьому законі не
визначено мети і форм державного
регулювання діяльності банків, не вре-
гульовано питання умов і порядку засто-
сування основних засобів регулюваль-
ного впливу держави на їхню діяльність.

По-перше, це стосується ліцензу-
вання діяльності банків пуповинної
крові, інших тканин і клітин людини.
Незалежно від сфери економіки виріз-
няють два завдання, що стоять перед
ліцензуванням: воно має забезпечу-
вати державну політику і захист су-
спільного інтересу (ст. 14 ГК України).
При цьому введенням ліцензування
діяльності банків пуповинної крові,
інших тканин і клітин людини держава
фактично мала би вирішити питання
про допуск на ринок охорони здоров’я
професійних учасників, здійснюючи 
в такий спосіб безпосередній вплив 
на формування якісної інфраструкту-
ри цього сегмента ринку охорони здо-
ров’я. Не менш важливим є й завдання
захисту приватних і публічних інте-
ресів. Приватними є інтереси банків.
Вони (інтереси) полягають, як міні-
мум, у можливості повернення витра-
чених коштів, а як максимум – в отри-
манні відповідного прибутку. Виходячи
з такого розуміння приватних інтересів
завдання їхнього захисту вирішується
за умови, що нормативно встановлений
порядок ліцензування діяльності бан-
ків пуповинної крові, інших тканин і
клітин людини сприяє зменшенню
ризику цих суб’єктів у цій соціально
орієнтованій сфері економіки втрати-
ти вкладені кошти і не отримати від
них прибуток. Своєю чергою, публічні
інтереси полягають у реалізації прав

кожного на охорону здоров’я та ме-
дичну допомогу, одержанні значних
надходжень до бюджету тощо.

Сьогодні можна стверджувати, що
єдина державна політика на ринку
охорони здоров’я не діє.Так, єдині пра-
вила допуску на ринок охорони здо-
ров’я його професійних учасників –
банків так і не розроблено та не за-
кріплено. Не визначено спеціального
державного органу регулювання цього
сегмента ринку охорони здоров’я,
його компетенції, не розроблено Лі-
цензійних умов провадження господар-
ської діяльності банків пуповинної
крові, інших тканин і клітин людини,
що ліцензується, не визначено поряд-
ку їх ліцензування тощо.

Беручи до уваги викладене вище,
з метою захисту економічних і соціаль-
них інтересів суспільства та окремих
споживачів результатів діяльності бан-
ків пуповинної крові, інших тканин і
клітин людини необхідними є розроб-
лення та прийняття спеціального за-
конодавства про ліцензування діяль-
ності банків пуповинної крові, інших
тканин і клітин людини.

По-друге, потребують подальших
розроблення та прийняття і положен-
ня про пріоритетність фінансування,
встановлення податкових та інших
пільг для банків пуповинної крові,
інших тканин і клітин людини.

Зволікання з вирішенням зазначе-
них вище проблем призводить до того,
що не проводиться єдина та ефектив-
на державна політика охорони здоров’я,
не захищено інтересів споживачів
результатів діяльності банків, свідчен-
ням чого є судова практика (напри-
клад, рішення Печерського районно-
го суду м. Києва від 25 лютого 2010   р.
у справі № 2-183/2010 р. за позовом
особа_1 до ТОВ «Медичний центр
«Гемафонд» про відшкодування мате-
ріальної та моральної шкоди, спричи-
неної наданням неякісних послуг [16]),
не створено сприятливих умов для роз-
витку та функціонування цього сег-
мента ринку охорони здоров’я.
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Необхідним також є усунення
суперечності між нормами Основ і
нормами загальних нормативно-пра-
вових актів. Зокрема, статті 17 та 21
Основ і підпункт 5.1.7 п. 5.1 ст. 5 Закону
України «Про податок на додану вар-
тість» від 3 квітня 1997 р. [17] щодо
звільнення від оподаткування ПДВ опе-
рацій з надання всіх послуг з охорони
здоров’я закладами охорони здоров’я.
При цьому необхідним є врахування
законодавства ЄС, що обумовлено
прийняттям Україною зобов’язання
гармонізувати національне законо-
давство з законодавством Європей-
ського Союзу про непряме оподатку-
вання (ст. 51 УПС). Викладене вище
свідчить про необхідність удоскона-
лення спеціального законодавства з
метою створення правових засад для
захисту інтересів споживачів резуль-
татів діяльності банків пуповинної
крові, інших тканин і клітин людини,
правового забезпечення діяльності й
розвитку відповідного конкурентоспро-
можного сегмента ринку охорони здо-
ров’я в Україні, правового забезпе-
чення єдиної державної політики охо-
рони здоров’я.

Не одержали свого подальшого
закріплення у спеціальних норматив-
но-правових актах, що регулюють
державно-правовий вплив на діяль-
ність банків пуповинної крові, інших
тканин і клітин людини, і положення
ст. 11 Закону України «Про інвести-
ційну діяльність» від 18 вересня 1991 р.
[18] щодо встановлення пільгових
умов зазначеним суб’єктам, що прова-
дять інвестиційну діяльність, а тому
реальна підтримка розвитку інвести-
ційної діяльності в цьому сегменті
такої соціально орієнтованої сфери
економіки, як охорона здоров’я, є сьо-
годні практично відсутньою.

Одним із необхідних напрямів
державного регулювання діяльності
банків пуповинної крові, інших тка-
нин і клітин людини є державне
регулювання цін і тарифів на її ре-
зультати.

В Україні правовий вплив на
ціноутворення здійснюється засо-
бами, прямо передбаченими чинним
законодавством держави. Ними є:
встановлення фіксованих державних 
і комунальних цін, граничних рівнів
цін, граничних рівнів торговельних
надбавок і постачальницьких вина-
город, граничних нормативів рента-
бельності. Інший засіб – запроваджен-
ня обов’язкового декларування зміни
цін (ч. 5 ст. 191 ГК України). На про-
дукцію та послуги, що мають суттєве
соціальне значення для населення, від-
повідно до ст. 191 ГК України встанов-
люються державні фіксовані та ре-
гульовані ціни. Беззаперечно, що до
такої продукції та послуг належать і
результати діяльності банків пуповин-
ної крові, інших тканин і клітин людини.
Згідно зі ст. 191 ГК України перелік
зазначених продукції та послуг затвер-
джує Кабінет Міністрів України.

Водночас у законодавстві України
відсутні визначення методики розра-
хунку цін (тарифів) на результати
діяльності банків. При цьому ефек-
тивна економічна діяльність банків
пуповинної крові, інших тканин і клі-
тин людини в ринкових умовах не-
можлива без ясного уявлення про вар-
тість виробленої продукції (товарів),
виконаних робіт, наданих послуг і
раціонального ціноутворення. Остан-
нє має гарантувати вирішення склад-
ного двоєдиного завдання – забезпе-
чити їх доступність та рівні умови
одержання, стримуючи при цьому
витрати на допустимому рівні та
ефективно використовуючи ресурси
охорони здоров’я [19].

Не визначає чинне законодавство
України і структури та порядку фор-
мування цін на результати діяльності
банків. Знайти вагомі підстави для
цього в умовах розбалансованості
української економіки досить пробле-
матично, наголошує Н. Мезенцева.
Парадокс ситуації в тому, що за неке-
рованого зростання цін на послуги
банків пуповинної крові, інших тканин 
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і клітин людини, навантаження на
державній бюджет буде збільшува-
тися  зі збільшенням кiлькостi занедба-
них випадків захворювань пацієнтів,
які потребують дорогого лікування.
Так, на сьогодні ціни на послуги таких
банків значно різняться. Цим,– на-
голошує В. Синиця, – усі конституційні
та урядові гарантії щодо рівних мож-
ливостей громадян на охорону здо-
ров’я перетворюються на суцільні
декларації [20, с. 298].

Отже, з метою забезпечення інте-
ресів банків пуповинної крові, інших
тканин і клітин людини, а також спо-
живачів результатів їхньої діяльності
необхідним є регулювання на норма-
тивному рівні ціни (тарифів) на зазна-
чені результати господарювання через
прийняття Методики розрахунку вар-
тості результатів діяльності банків
пуповинної крові, інших тканин і клі-
тин людини, в якій пропонується до
ціни на зазначені результати долуча-
ти економічно обґрунтовані витрати 
і норматив прибутку, який визначати у
відсотковому розмірі від суми витрат,
що вводяться в калькуляцію вартості
цих результатів діяльності.

Одними з основних засобів регулю-
вального впливу держави на діяльність
банків пуповинної крові, інших тка-
нин і клітин людини має бути стан-
дартизація, яка є складником націо-
нальної системи технічного регулю-
вання, та сертифікація. Відповідно до
ч. 2 ст. 92 Конституції України поря-
док установлення державних стан-
дартів має визначатися лише закона-
ми України. Правові засади стандар-

тизації в Україні визначено в законах
України «Про стандартизацію» від 
17 травня 2001 р. [21] та «Про стандар-
ти, технічні регламенти та процедури
оцінки відповідності» від 1 грудня
2005 р. [22] та ін. Вони визначають
заходи державного захисту інтересів
споживачів і держави за допомоги роз-
роблення і застосування нормативних
документів зі стандартизації (стандар-
тів). Законодавство про якість това-
рів, робіт і послуг, що є результатами
діяльності банків пуповинної крові, ін-
ших тканин і клітин людини, має ста-
новити комплексний інститут.

Викладене вище підтверджує необ-
хідність удосконалення правової осно-
ви державного регулювання діяльності
банків пуповинної крові, інших тка-
нин і клітин людини з таких питань:
визначення мети, форм державного
регулювання цієї діяльності, повнова-
жень суб’єктів його державного ре-
гулювання, умов і порядку застосуван-
ня основних засобів регулювального
впливу держави на діяльність банків,
фінансово-економічні засади забезпе-
чення їхньої діяльності.

Напрямами вдосконалення зако-
нодавства, що регулює державно-пра-
вовий вплив на діяльність банків пу-
повинної крові, інших тканин і клітин
людини є: ліцензування, ціноутворення,
оподаткування, сертифікація, стандар-
тизація. Це сприятиме вдосконален-
ню державного регулювання в обра-
ному аспекті з метою підвищення
ефективності діяльності банків пупо-
винної крові, інших тканин і клітин
людини.
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Дешко Л. Н. Правовая основа государственного регулирования деятельности
банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека 

Статья посвящена исследованию государственного регулирования деятельно-
сти банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека. Проанализирова-
но законодательство, регулирующее государственно-правовое воздействие на дан-
ный вид деятельности в сфере здравоохранения, обоснованы предложения по
основным направлениям его усовершенствования.
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Deshko L. Legal framework of State regulation of activities of banks of umbilical
cord blood, other human tissues and cells

The article deals with the analysis of Ukrainian legislation regulating relations ari-
sing from organizing and carrying out activities of banks of umbilical cord blood, other
human tissues and cells. It analyzes legislation which regulates the state-legal influence
on activities of banks of umbilical cord blood, other human tissues and cells. The propo-
sals concerning core ways of its improvement are offered.

Key words: healthcare sphere, activity in healthcare sphere, activities of banks of
umbilical cord blood, state regulation of activities of banks of umbilical cord blood.


