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Права українських пацієнтів 
і роль адміністративного права 

у їх реалізації

На сьогоднішній день стан справ у
вітчизняній охороні здоров’я залишає-
ться незадовільним. Проявами цього 
є відсутність належних механізмів
реалізації ст. 49 Конституції України
про безоплатність медичної допомо-
ги, не запровадження обов’язкового
медичного страхування, часті зміни
очільників профільного міністерства.
Значною мірою, як видається, вказа-
не пов’язано з незасіяністю потужно-
го арсеналу адміністративного права
у справі реалізації на практиці прав
пацієнтів в Україні.

Проблематикою правового забез-
печення медичної діяльності та реалі-
зацією прав пацієнтів опікуються такі
дослідники, як: В. І.Акопов, Н. Б. Боло-
тіна, С. Б. Булеца, В. О. Галайц, Г. Я. Ло-
патенков, М. М. Малеїна, Р. О. Стефан-
чук, С. Г. Стеценко, В. Б. Філатов та ін.
Водночас недостатньо вирішеними
залишаються питання задіяння адмі-
ністративно-правового механізму у
реалізації прав пацієнтів. Саме тому
метою цієї статті є виокремлення
чільних засад прав українських па-

цієнтів та ролі адміністративного
права у їх реалізації.

На наше переконання, значною
мірою проблеми реалізації прав па-
цієнтів починаються під час почат-
кових контактів із медичною устано-
вою, з лікарем. Мова йде про інфор-
мовану згоду на медичне втручання.
У цілому це є одним із напрямів 
у системі організаційних технологій у
сфері забезпечення і захисту прав
пацієнтів. Демократичні засади су-
часного державотворення в Україні
свідчать про намагання закріпити на
рівні законодавчих актів можливість
вибору методів діагностики і лікуван-
ня. Цим підкреслюється важливість
рівноправної участі пацієнта у про-
цесі лікування свого захворювання.
В основі такого вибору є саме фено-
мен інформованої згоди на медичне
втручання.

За справедливим визначенням 
С. Г. Стеценка та В. О. Галай, люди-
на від моменту звернення по медич-
ну допомогу чи медичні послуги
вступає у правовідносини з медичним
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закладом незалежно від форми влас-
ності чи окремою особою, яка має
приватну медичну практику. У будь-
якому випадку від моменту вступу 
в ці правовідносини правовий статус
людини змінюється, і вона отримує
статус пацієнта з відповідними права-
ми, обов’язками та відповідальністю
[1, с. 8].

Говорячи про розуміння самого
терміна інформованої згоди, як чин-
ника реалізації прав пацієнта в 
отриманні медичної допомоги, варто
зазначити, що він характеризується
складністю і неоднозначністю підхо-
дів. Зупинімося передовсім на тлума-
ченні суті цього поняття. Як відомо,
якісне визначення має велике значен-
ня в плані розуміння явища. Слід за-
значити, що значна кількість визна-
чень, зроблена юристами, медиками,
представниками інших зацікавлених
спеціальностей стосовно інформо-
ваної згоди, не є свідоцтвом вирішен-
ня цієї проблеми. Цей факт скорше
свідчить про актуальність явища.
Комплексний аналіз доступних літе-
ратурних джерел дозволяє зробити
декілька узагальнень. По-перше, прак-
тично в усіх визначеннях бачимо два
обов’язкові компоненти згоди: добро-
вільність і інформованість. По-друге,
більшість авторів розуміють інфор-
мовану згоду як обов’язкову вимогу
перед будь-яким варіантом медичного
втручання. І, нарешті, принцип інфор-
мованої згоди розглядається як у кон-
тексті прав пацієнта, так і стосовно
обов’язків лікаря.

Видається за доцільне в ракурсі
освітлюваної проблеми розглядати в
єдиному блоці питання згоди і відмо-
ви від медичного втручання, оскільки
в основі їх лежить факт інформації
про майбутнє втручання. У плані за-
ходів, направлених на вдосконалення
інформаційного забезпечення згоди
на медичне втручання, необхідно роз-
глядати діяльність з боку органів зако-
нодавчої та виконавчої влади, громад-
ських організацій і суб’єктів безпосе-

реднього надання медичної допомоги.
При цьому конкретне наповнення по-
дібних заходів залежить від специ-
фіки діяльності вказаних органів і
організацій.

Органи законодавчої влади, які за
визначенням клопочуться питаннями
створення нормативно-правових актів,
як видається, повинні вводити пи-
тання інформаційного забезпечення 
в коло проблем, що розглядаються у
справі створення нормативно-право-
вої бази охорони здоров’я. Представ-
никам органів виконавчої влади, які,
як відомо, володіють правом видан-
ня підзаконних нормативних актів,
важ-ливо, по-перше, активізувати
процес ухвалення нормативних актів
із проблем охорони здоров’я взагалі, а 
по-друге, прагнути максимально об’єк-
тивно виконувати вимоги законів у
сфері медицини і контролювати аспек-
ти дотримання вимог інформаційного
забезпечення в охороні здоров’я. Гро-
мадські об’єднання і професійні асо-
ціації, що клопочуться питаннями за-
хисту прав пацієнтів, повинні особливу
увагу приділяти питанням інформова-
ної згоди у плані популяризації серед
широкої громадськості питань прав па-
цієнтів і можливості їх захисту. Безпо-
середні надавачі медичних послуг (лі-
карі, медичні установи) у справі вдоско-
налення інформаційного забезпечення
прав пацієнтів значну увагу повинні
приділяти аналізові звернень пацієнтів
із проблем порушення їхніх прав щодо
згоди на медичне втручання і надання
щодо цього необхідної інформації.

Аналізуючи проблематику інфор-
мованої згоди на медичне втручання у
контексті реалізації прав пацієнтів,
варто вказати таке. Є низка проблем,
наявність яких не дозволяє вважати
питання інформованої згоди в медици-
ні вирішеним і таким, що задовольняє
сучасному рівню правової забезпече-
ності медичної діяльності. Основними
з них є:

– форма відображення згоди па-
цієнта;
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– критерії компетентності пацієнтів
стосовно інформації, що надається.

Стосовно форми відображення
згоди нам видається більш виправда-
ним і об’єктивним варіант письмового
оформлення згоди на майбутнє ме-
дичне втручання. У виробленні крите-
ріїв компетентності пацієнтів стосов-
но інформації, що надається, необхід-
но керуватися такими передумовами.
Передусім, пацієнти в більшості своїй
не є фахівцями з медицини. До того ж
пріоритет прав людини, і як наслі-
док – прав пацієнтів повинен бути
визначальним у розробленні вказаних
критеріїв. Раціональним уявляється
запропонований «стандарт раціональ-
ної особи», який пропонує уявити собі
«пересічного громадянина» і доціль-
ність надання йому мінімально не-
обхідного для ухвалення рішення
обсягу знань із приводу майбутнього
медичного втручання.

Ще одним важливим питанням,
тісно пов’язаним із реалізацією прав
українського пацієнта, є процедура
забезпечення правомірності участі
пацієнта в біомедичному дослідженні.
Не є секретом, що нові методи ліку-
вання, нові фармацевтичні препарати
дозволяються до широкого викори-
стання лише після проведення відпо-
відних клінічних випробувань. Саме
це і відбувається у спосіб біомедичних
досліджень. В умовах інтенсивного
розвитку нових медичних технологій
вагомого значення набуває ідеоло-
гія захисту прав пацієнтів під час 
проведення біомедичних досліджень.
Мають бути створені належні інстру-
менти захисту людини, її прав, закон-
них інтересів. Саме цим, як видається,
має клопотатися біоетика – нова
галузь знань, що оперує знаннями 
у сфері медицини, права, філософії,
релігії, соціології.

Документом, що встановлює загаль-
ні принципи і стандарти здійснення
медичних втручань у сферу здоров’я
людини, і насамперед експериментів
на людях, є Конвенція Ради Європи

про захист прав і гідності людини 
з огляду на використання досягнень 
у біології та медицині, що побачила
світ у 1997 р. [2]. Проблемі біомедич-
них досліджень на людях присвяче-
но ч. 4 (статті 15–17) Конвенції. Стат-
тя 15 встановлює, що всі «наукові 
дослідження у сфері біології та ме-
дицини повинні проводитися вільно
відповідно до положень цієї Конвен-
ції і інших нормативно-правових актів,
що гарантують захист людини». Отже,
свобода проведення експериментів,
що гарантується Конвенцією, є об-
меженою внаслідок того, що права
та інтереси об’єкта дослідження мають
набагато більше значення, ніж очіку-
ваний науковий результат досліджен-
ня. Проте довгий час велися гострі
дискусії щодо того, яким інтересам
віддавати перевагу в кожному кон-
кретному випадку – інтересам людини,
що піддається науковому експеримен-
ту, чи інтересам науки, суспільства і
майбутніх поколінь. Цими питаннями,
як видається, повинна опікуватись і
біоетика, яка розглядає медичні втру-
чання в контексті захисту прав лю-
дини.

Говорячи про реалізацію прав
пацієнтів та адміністративно-правові
способи її покращення, слід зазначити,
що правове та етичне регулювання
медичної діяльності в Україні пере-
буває на шляху вдосконалення. Вели-
ку роль при цьому відіграє біоетика –
частина наукових знань про етичний
вимір правового регулювання медич-
ної діяльності. Саме тому, на думку 
І. В. Силуянової, конфлікт «прав»,
«принципів», «цінностей» а, фактично
людських життів і культур – реаль-
ність сучасного суспільства. Конкрет-
ною організаційною формою вирішен-
ня можливих суперечностей у сфері
біомедицини є біотичні громадські ор-
ганізації (етичні комітети) [3, с. 34].
Медицина – це сфера людської діяльно-
сті, де кожне нове відкриття означає
якщо не збереження життя, то хоча б
полегшення тяжких недуг для великої
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кількості людей. Але вивченням кож-
ного нового відкриття виникає необ-
хідність перевірити на людині засіб
або метод, результати дії яких не-
можливо з достовірністю передбачити.
Це означає, що на певній стадії науко-
вого дослідження чоловік або група
людей свідомо піддається невідомим,
можливо небезпечним і шкідливим
діям. Тут виникає суперечність між
суспільною зацікавленістю в перевір-
ці і освоєнні нового методу лікування
та інтересами індивіда, якому держава
гарантує охорону і захист його особи.
Іншими словами, має місце потенцій-
ний конфлікт інтересів особи та су-
спільства, держави.

Роль права та біоетики в регу-
люванні біомедичних експериментів
складно перебільшити. Повністю по-
збавитися ризиків у біомедичному до-
слідженні неможливо, але необхідно
відповідним чином мінімізувати не-
гативні наслідки та обґрунтувати, щоб
людина не стала об’єктом недостат-
ньо підготовлених дослідів або дуже
довгої перевірки методів зі шкідливі-
шими наслідками. Дотримання цих ви-
мог повинні гарантувати насамперед
правові норми, що послідовно охоро-
няють людину, на якій випробовують-
ся нові засоби або методи лікування.
Прогрес медицини та біології немож-
ливий без науково-дослідної роботи,
складовою частиною якої є експери-
ментування. Експерименти в медичних
та біологічних дослідженнях – необхід-
ні й неминучі. Це чільний шлях роз-
криття закономірностей фізіології та
патології людини, найважливіша умова
отримання нових медичних знань.

З позицій біоетики є важливим вид
медичного експерименту. У царині біо-
медичних досліджень необхідно чітко
розрізняти ті дослідження, мета яких
передусім зв’язана з діагностикою та
лікуванням хворих, і такі досліджен-
ня, суть яких складає суто наукове
випробування. Тому розрізняють два
види досліджень на людині: дослі-
дження, метою яких є перевірка дії на

організм хворої людини нових (що не
використовувалися раніше) профі-
лактичних, діагностичних або тера-
певтичних методів і засобів (клінічні
експерименти), а також дослідження,
де випробовуваними виступають здо-
рові люди-добровольці (у виняткових
випадках піддослідними можуть бути і
хворі за відсутності можливості про-
вести дослідження на здорових добро-
вольцях і лише у випадках, передба-
чених законом) (неклінічні експеримен-
ти). Важливо забезпечити охорону
прав особи як у першому, так і в дру-
гому випадку, але передовсім мова йде
про добровольців – осіб, які не є хво-
рими людьми, але погоджуються взяти
участь в експерименті.

Слід указати, що не до кінця вирі-
шеним є питання етичної та правової
допустимості проведення біомедич-
них експериментів. Кажучи про вимо-
ги допустимості біомедичного дослі-
дження на людині, насамперед слід
мати на увазі, що будь-яке таке дослі-
дження повинне бути науково обґрун-
тованим. Ця вимога має велике зна-
чення, оскільки відкриття має прямо
чи побічно сприяти якісному по-
ліпшенню охорони здоров’я за до-
тримання принципу пріоритету прав і
інтересів випробовуваного над інте-
ресами науки і суспільства в цілому.
Тому біомедичні дослідження на лю-
дині повинні ґрунтуватися на лабо-
раторних доклінічних дослідженнях і
ретельному вивченні спеціальної літе-
ратури з цього питання.

Ще одне важливе питання, пов’я-
зане з реалізацією прав пацієнтів 
та адміністративним правом,– дер-
жавна політика у фармацевтичній
галузі та її роль у забезпеченні прав
пацієнтів. Необхідно зазначити, що
фактично жоден варіант лікування
тієї чи тієї хвороби неможливий без
застосування фармацевтичних пре-
паратів. Це не добре і не погано, це  –
реальність теперішнього часу. Соці-
ально-економічні та політичні зміни,
що мають місце в Україні останнім

Права українських пацієнтів і роль адміністративного права у їх реалізації

323



часом, спрямовані на формування рин-
кової економіки, проявом чого стало
нове функціонування фармацевтич-
ного комплексу. До останнього нале-
жать фармацевтична промисловість,
оптова і роздрібна мережа аптек.
Зараз в Україні значною мірою склав-
ся ринок фармацевтичних товарів,
але наявність певних проблем як пра-
вового, так і соціального характеру не
дозволяє говорити, що він адекватний
сучасним потребам пацієнтів і всіх
громадян загалом. Фармацевтичний
ринок, як такий, має свою специфіку,
пов’язану передусім із високою соці-
альною значущістю товару, що є
об’єктом обігу,– лікарських засобів,
від яких залежить не тільки здоров’я,
а й життя значної частини громадян.
Саме тому право, і адміністративне
зокрема, має перейматися пробле-
матикою адекватного врегулювання
суспільних відносин, що виникають на
цьому ринку.

Чинна нормативно-правова база
містить певний перелік документів,
які регламентують суспільні відно-
сини у сфері фармацевтичного ринку.
Але залишається низка питань, які 
не отримали належного врегулю-
вання в зазначених нормативно-
правових актах.Так, в Україні відсутнє
розмежування торговельних надбавок
на лікарські засоби щодо оптової та
роздрібної торгівлі, не визначено видів
цін на ці товари, їхню структуру тощо.
Неврегульованість цих питань не до-
зволяє збалансувати інтереси суб’єк-
тів господарювання в цій сфері та спо-
живачів, забезпечити однакові підходи
до формування таких цін на всіх ста-
діях реалізації лікарських засобів, що
могло би сприяти стримуванню цін на ці
соціально значущі товари [4, с. 99–100].
У всіх розвинених країнах фармацев-
тичний ринок тією або тією мірою є
об’єктом державного регулювання.
Форми цього регулювання – різні,
насамперед вони стосуються питань
контролю якості та безпеки лікар-
ських засобів. Крім того, в інших краї-

нах законодавчо і нормативно забез-
печено порядок провадження фарма-
цевтичної діяльності 

Стаття 3 Закону України «Про
лікарські засоби» від 4 квітня 1996 р.
№ 123/96-ВР свідчить, що державна
політика у сфері створення, вироб-
ництва, контролю якості та реалізації
лікарських засобів спрямовується на
підтримку наукових досліджень, ство-
рення та впровадження нових техно-
логій, а також розвиток виробництва
високоефективних та безпечних лікар-
ських засобів, забезпечення потреб
населення ліками належної якості та
в необхідному асортименті через здійс-
нення відповідних загальнодержавних
програм, пріоритетного фінансування,
надання пільгових кредитів, установ-
лення податкових пільг тощо. З метою
реалізації права громадян України на
охорону здоров’я держава забезпечує
доступність найнеобхідніших лікар-
ських засобів, захист громадян у разі
заподіяння шкоди їх здоров’ю внаслі-
док застосування лікарських засобів
за медичним призначенням, а також
установлює пільги й гарантії окремим
групам населення та категоріям гро-
мадян щодо забезпечення їх лікар-
ськими засобами в разі захворювання.

Особливістю лікарських засобів
як товару є їхня соціальна значущість,
що перемежається зі значною дифе-
ренціацією цін на різні препарати,
високою рентабельністю продажів, а
також високою криміналізацією фар-
мацевтичного ринку. Всі ці фактори
обумовлюють необхідність за допомо-
ги адміністративно-правових механіз-
мів створити умови, результатом яких
стала би максимально можливою
реалізація прав пацієнтів у площині
фармацевтичного ринку.

До особливостей українського фар-
мацевтичного ринку можна віднести:

– високу порівняно з іншими 
країнами частку особистих витрат
населення на придбання лікарських
засобів (близько 60% від загальних
витрат на медичне обслуговування);
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– високу частку імпортних лікар-
ських засобів на вітчизняному фар-
мацевтичному ринку, що обумовлює
певну залежність від товаровироб-
ника і мінімізує вплив держави на
ціноутворення;

– відсутність розвиненої системи
обов’язкового медичного страхуван-
ня, що також впливає на відносини у
сфері лікарського забезпечення;

– високу прибутковість фармацев-
тичного бізнесу, яка обумовлює потен-
ційну конкуренцію із забезпеченням і
захистом прав споживачів медикаментів.

Керуючись необхідністю забез-
печення належної реалізації прав
пацієнтів, доцільно було би на адміні-
стративно-правовому рівні сприяти
вирішенню таких проблем:

– процесу інформатизації фарма-
цевтичної діяльності, кінцевою ме-
тою якого має стати отримання па-

цієнтом централізованої інформації
про ціни і ті чи ті ліки у тих чи тих
аптеках;

– стандартизації фармацевтичних
послуг, яка проявлялась би в тому, що
має бути втілений у життя процес
впровадження у практичну діяльність
фармакоекономічних принципів орга-
нізації лікарської допомоги;

– реклами лікарських препаратів,
приведення у відповідність із цільовою
функцією лікарської допомоги реклам-
ної та інших видів фармацевтичної
діяльності.

Завершуючи, варто вказати, що на
часі активізація наукових досліджень,
що мають бути спрямовані на ви-
вчення потенціалу адміністративного
права у справі реалізації прав пацієн-
тів. Від цього мають виграти всі:
медичні установи, пацієнти, суспіль-
ство та держава.
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Ференц А. М. Права українських пацієнтів і роль адміністративного права у їх
реалізації 

У статті здійснено аналіз ролі та значення адміністративного права у справі
реалізації прав пацієнтів. Особливу увагу приділено проблематиці інформованої
згоди на медичне втручання, біомедичним експериментам і державній фармацев-
тичній політиці.

Ключові слова: медичне право, інформована згода, пацієнт, біоетика, адміні-
стративне право.
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Ференц А. Н. Права украинских пациентов и роль административного права 
в их реализации

В статье осуществлен анализ роли и значения административного права в деле
реализации прав пациентов. Особое внимание уделено проблематике информиро-
ванного согласия на медицинское вмешательство, биомедицинским экспериментам
и государственной фармацевтической политике.

Ключевые слова: медицинское право, информированное согласие, пациент,
биоэтика, административное право.

Ferenc A. Ukrainian patients rights and the role of administrative law in their imple-
mentation

The article analyzes the role and importance of administrative law in the case of
human patients. The main attention is paid to the problems of informed consent for
medical intervention, biomedical experiments andstate pharmaceutical policy.

Key words: health law, informed consent, patient, bioethics, administrative law.


