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ПРАВО ЛЮДИНИ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ, ЙОГО СУТНІСТЬ  

ТА ЗНАЧЕННЯ 

Анотація. У статті досліджується сутність та значення таких складових як право 
на медичну допомогу, трансплантологія, трансплантація, медична допомога із за-
стосуванням трансплантації та право на медичну допомогу із застосуванням тран-
сплантації. Дослідження присвячене юридичним аспектам, що стосуються надання 
медичної допомоги із застосуванням трансплантації, як однієї з найбільш новітньої 
галузі медицини. Охорона життя та здоров’я людини набуває в умовах сьогодення 
першочергове значення. Життя є основоположним благом й однією з найвищих со-
ціальних цінностей людини. Без дотримання цього права всі інші права не мають 
цінності і значення. З урахуванням того, що медичні послуги відіграють надважливу 
роль у житті людини та людства в цілому необхідно зазначити, що трансплантація 
органів – це можливість врятувати життя людини, а у багатьох країнах світу стала 
стандартом лікування багатьох хвороб. Соціальне значення медичної допомоги із 
застосуванням трансплантації визначається функцією порятунку життя, реалізація 
якої потребує належного правового регулювання. 

У статті уточнено поняття та зміст конституційного права на медичну допомогу 
в Україні, запропоновано авторське визначення права на медичну допомогу із засто-
суванням трансплантації. Здійснено правовий аналіз цих понять та виявлено взає-
мозв’язок цих категорій з правової точки зору.

Нормативна база дослідження представлена національним та зарубіжним зако-
нодавством, що стосується надання медичної допомоги із застосуванням трансплан-
тації анатомічних матеріалів людині та міжнародними правовими документами.

Матеріал викладений в статті, дасть змогу читачам більш глибоко дослідити пи-
тання, що висвітлені в темі.

Ключові слова: трансплантація, медична допомога із застосуванням трансплан-
тації, право на медичну допомогу, трансплантологія, анатомічні матеріали людини.
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THE HUMAN RIGHT ON MEDICAL CARE USING 
TRANSPLANTATION, ITS ESSENCE AND SIGNIFICANCE

Abstract. The present article explores the essence and significance of such components 
as the right to medical care, transplantology, transplantation, medical care with using of 
transplantation; it analyses the right to medical care with using of transplantation. The 
study focuses on the legal aspects of providing medical care using transplantation as one of 
the newest branches of medicine. The protection of human life and health is of paramount 
importance in today’s world. Life is a fundamental good and one of the highest social 
values   of man. Without this right, all other rights have no significance. Given that medical 
services play a crucial role in human life and humanity in general, it should be noted that 
organ transplantation is an opportunity to save lives, and in many countries has become 
the standard of care for many diseases. The social significance of medical care with the use 
of transplantation is determined by the function of saving lives, the implementation of 
which requires proper legal regulation.

The article clarifies the concept and content of the constitutional right to medical care 
in Ukraine, proposes the author’s definition of the right to medical care with the use of 
transplantation. The legal analysis of these concepts is carried out and the interrelation of 
these categories from the legal point of view is revealed.

The regulatory framework of the study is represented by national and foreign 
legislation relating to the provision of medical care using transplantation of anatomical 
materials to humans and international legal acts.

The material presented in the article will allow readers to explore more deeply the 
issues covered in the topic.

Key words: transplantation, medical care with using transplantation, transplantology, 
human anatomical materials.
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Постановка проблеми в  загаль-
ному вигляді. Право людини на ме-
дичну допомогу займає особливе міс-
це в  системі особистих немайнових 
прав. Це невід’ємне та природнє право 
кожної людини знайшло своє відобра-
ження у  Ч.1 ст.49 Конституції Укра-
їни, яка передбачає, що кожен має 
право на охорону здоров’я, медичну 
допомогу та медичне страхування [1]. 
Прогресуючі зміни у медицині, що не-
минуче спричинили зміни в  суспіль-
ному житті вимагають вдосконалення 
окремих галузей суспільних відносин, 
що забезпечить гарантування консти-
туційного права людини на медичну 
допомогу. Першим кроком у  цьому 
напрямку стало прийняття законодав-
цем 17 травня 2018 року Закону Укра-
їни «Про застосування трансплантації 
анатомічних матеріалів людині»[2]. 
Трансплантація є надважливим ме-
тодом лікування, який застосовується 
тоді, коли інші методи неефективні. 
Трансплантація анатомічних матеріа-
лів в Україні викликає велику стурбо-
ваність із приводу браку донорських 
органів, і як наслідок до зростання по-
треби в трансплантації як методу ліку-
вання людини.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій.

Науковою розробкою правових 
проблем трансплантології, стану її 
розвитку в  Україні займалися як за-
рубіжні так і  вітчизняні дослідники. 
Питання, пов’язані з  конституцій-
ним правом на медичну допомогу та 
його юридичним значенням, у  своїх 
працях розглядали А.Ф. Антоненко, 
С.В.Агієвець, Е.В.Борвінко, С.Б.Буле-
ца, В.Д.Волков, В.О.Галай, В.Г.Гінзбург, 
З.С.Гладун, З.А.Дікінова, Л.М. Дешко, 
О.А.Єникєєв, В.П.Заблоцький, З.В.Ка-

менєв, І.А.Колоцей, Ю.М.Комаров, 
Л.В.Крячкова, В.М.Лехан, А.Б.Литов-
ка, Є.С.Лутошлива, Г.А.Миронова, 
О.О.Прасов, В.Ю.Стеценко, С.Г.Стецен-
ко, І.В. Тимофееє, М.К.Хобзей та інші. 
Віддаючи належне досягнутому у  до-
слідженні проблем права на медичну 
допомогу необхідно зазначити що ці 
наукові здобутки належать здебіль-
шого фахівцям в різних галузях права, 
але не в конституційному праві.

Рівень наукового дослідження 
права людини на медичну допомо-
гу із застосуванням трансплантації 
анатомічних матеріалів людині є не-
достатніми та викликає на практиці 
низку питань як у  медичних праців-
ників, так і  у правників. Окремі кри-
мінально-правові дослідження були 
викладені у  дисертаційних працях 
С.І. Авербаха, А.С. Глушкова, І.І. Горе-
лика, В.Ф., Красикова, Г.Н. Краснов-
ського, В.К. Грищука, С.В. Гринчака, 
О.В. Сапронова, Г.В.Чеботарьової, А.В. 
Мусієнко, М.Д. Шаргородського про-
те вони є вузькоспеціалізованими. 
Необхідно зауважити, що закордонні 
вчені юристи, а саме А.П. Громов, М.І. 
Ковальов, Д.П.Коб’яков, В.П.Сальніков, 
В.А. Саганович, С.Г.Стеценко, С.С. Ти-
хонов, більш детально розкривають 
у  своїх працях як історичні так і тео-
ретико-правові аспекти. Значну увагу 
приділено вивченню трансплантації 
анатомічних матеріалів людині з боку 
цивільного права: Н.А. Маргацької, 
З.В. Каменєва, Р.О. Стефанчук, Г.В. Ані-
кіна, С.Б. Булеца, І.Р. Пташник, Т.В. Ліс-
нича, М.С. Брюховецька, О.О.Прасова, 
Є.Н. Степанова.

Важливим для дослідження кон-
ституційного права на медичну опо-
могу із засосуванням трансплантації є 
наукова робота В.С. Віткової «Консти-
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туційне право на медичну допомогу та 
його юридичне забезпечення в  Укра-
їні». У  дисертації досліджено особли-
вості поняття та змісту конституцій-
ного права на медичну допомогу.

Проблематика становлення та 
розвитку правового регулювання ді-
яльності, пов’язаної із наданням ме-
дичних послуг їх застосуванням тран-
сплантації привертає особливу увагу 
науковців в останні десятиріччя.

Наведений вище перелік авторів, 
що здійснювали наукові розробки 
в  сфері застосування трансплантації 
анатомічних матеріалів людині свід-
чить про те, що комплексні наукові 
розробки, присвячені конституційно-
му праву людини на медичну допо-
могу із застосуванням трансплантації 
в Україні, відсутні. 

Мета статті (постановка завдан-
ня). Основними завданнями автора 
є: розкриття змісту поняття права на 
медичну допомогу, права на медич-
ну допомогу із застосуванням тран-
сплантації, його сутність та значення, 
характеристика поняття транспланто-
логії та трансплантації.

Виклад основного матеріалу. 
Для покращення соціального та еко-
номічного становища будь-якої дер-
жави необхідною умовою є здорова 
нація. На стан здоров’я населення 
впливає багато чинників, одним із 
яких є забезпечення належного рівня 
охорони здоров’я людей як резуль-
тат запровадження нових технологій 
для удосконалення та розвитку ме-
дичної допомоги. Державою повинні 
забезпечуватися належні умови для 
якісного та ефективного медичного 
обслуговування людей. За останнє сто-
ліття людство досягло значних успіхів 
у розвитку медицини, а також набуло 

можливості покращити надання ме-
дичної допомоги. Сучасна медична 
наука в  розвинутих країнах світу на-
бирає колосальних обертів у розвитку, 
а  все тому, що у  суспільстві особливо 
гостро стоїть питання охорони здо-
ров’я. Одним із методів лікування на 
сьогоднішній день є надання медич-
ної допомоги із застосуванням тран-
сплантації анатомічних матеріалів 
людині. Незважаючи на те, що даний 
метод дає можливість врятувати жит-
тя людини, і дуже часто є єдиним спо-
собом зберегти людині життя, законо-
давець тривалий час ігнорував сферу 
трансплантації, що зумовило таку си-
туацію в Україні, коли понад 90 тисяч 
українців потребують операції з тран-
сплантації того чи іншого органу, 
і більшість з них, якщо не отримують 
його, приречена[3]. Але в  той же час, 
така галузь медицини як трансплан-
тологія найбільш прогресивно розви-
вається. Еволюція розвитку надання 
медичних послуг із застосуванням 
трансплантації пройшла довгий шлях 
до визнання та безперечного викори-
стання у всьому світі. Незважаючи на 
те, що трансплантація давно вийшла зі 
стадії медичного експерименту і стала 
традиційною в медичній практиці, ряд 
правових проблем в цій області досі не 
врегульований.

Правові поняття трансплантації 
анатомічних матеріалів базуються на 
медико-біологічних визначеннях до-
сліджуваних явищах, що вивчаються 
в  трансплантології. Трансплантоло-
гія  – це галузь медичної науки, яка 
вивчає все що пов’язано з пересадкою 
органів, тканин чи інших штучних за-
мінників. У трансплантології базовим 
методом лікування є трансплантація. 
Трансплантація  – метод, що полягає 
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в  пересадці реципієнту органу або 
тканини, взятих у донора, а також кло-
нованих тканин, штучних імпланта-
тів, найчастіше методом хірургічного 
втручання[4]. Трансплантація ана-
томічних матеріалів  – це порятунок 
і надія людства двадцять першого сто-
ліття. Сьогодні у  різних країнах світу 
трансплантація стала стандартом лі-
кування багатьох хвороб. Соціальне 
значення трансплантації визначаєть-
ся функцією порятунку життя, реалі-
зація якої потребує належного право-
вого регулювання.

Для того щоб зрозуміти сутність 
та значення права людини на медич-
ну допомогу із застосуванням тран-
сплантації, потрібно для початку 
визначити що ж означає право на ме-
дичну допомогу. Конституція Украї-
ни у  ст.49 гарантує право кожного на 
охорону здоров’я, медичну допомогу 
та медичне страхування. Право люди-
ни на медичну допомогу закріплено 
також і  в ст.284 Цивільного кодексу 
України, де передбачено право на ква-
ліфіковану медико-санітарну допомо-
гу як складову права на охорону здо-
ров’я.[5] Звичайно, що досліджуване 
право знайшло своє відображення і  у 
міжнародно-правових актах. Зокрема, 
у  ст.12 Міжнародного пакту про еко-
номічні, соціальні та культурні права 
зазначається право кожної людини на 
найвищий досяжний рівень фізичного 
і  психічного здоров’я[6]. Розділ 5 «Лі-
кування та організація медичної допо-
моги» Декларації про політику в цари-
ні дотримання прав пацієнта в Європі 
закріплює право людини на отриман-
ня медичної допомоги відповідно до 
стану її здоров’я, включаючи профі-
лактику і лікувальну допомогу[7]. Кон-
венція ООН про права дитини у ст.24 

закріплює право на користування 
найбільш досконалими послугами 
системи охорони здоров’я і  засоба-
ми лікування хвороб та відновлення 
здоров’я. Для максимально повного 
забезпечення реалізації цього права 
одним із заходів передбачено забез-
печення надання необхідної медичної 
допомоги і охорони здоров’я всіх дітей 
з  приділенням першочергової уваги 
розвитку первинної медико-санітар-
ної допомоги[8]. У ст.13 Європейської 
соціальної хартії визначено право на 
соціальну і медичну допомогу[9]. 

Ст.1 Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Програ-
ми подання громадянам гарантова-
ної державою безоплатної медич-
ної допомоги» закріплює положення 
з  визначенням медичної допомоги, 
відповідно до якого це вид діяльно-
сті, який включає комплекс заходів, 
спрямованих на оздоровлення та ліку-
вання пацієнтів у стані, що на момент 
її надання загрожує життю, здоров’ю 
і працездатності та здійснюється про-
фесійно підготовленими працівника-
ми, які мають на це право відповідно 
до законодавства[10]. 

Отже, на нашу думку право на 
медичну допомогу  – це гарантоване 
Конституцією право людини на лікар-
ську допомогу, що включає сукупність 
діагностичних і  лікувальних заходів 
спрямованих на діагностику, лікуван-
ня та нормалізацію життєдіяльності 
людини, а  також покращення чи від-
новлення її здоров’я.

Враховуючи вищевикладене легше 
зрозуміти сутність поняття права на 
медичну допомогу в  аспекті застосу-
вання трансплантації. Право на тран-
сплантацію буде відноситись до дій, 
що забезпечують право на медичну 
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допомогу, у зв’язку з тим, що як спосіб 
лікування, трансплантація застосову-
ється виключно у випадках, коли інші 
способи були неефективними.

Трансплантація в  перекладі з  ла-
тинської мови означає пересаджува-
ти. В  медичній науці будь-яке пере-
міщення, що досягається хірургічним 
шляхом, носить назву трансплантації. 

Вперше спробу дати юридичне ви-
значення трансплантації спробувала 
Н.А. Маргацька, яка розглядала тран-
сплантацію як особливий вид медич-
ної послуги, що передбачала прове-
дення операції з пересадки органів та 
тканин, що здійснювалася медичним 
закладом під чітким контролем дер-
жави за згодою реципієнта або його 
законного представника та настання 
правових наслідків для всіх його учас-
ників[16]. Таке визначення характе-
ризує трансплантацію з  точки зору 
цивільного права як медичну послугу, 
що надається медичними установами 
реципієнту.

За визначенням Всесвітньої Орга-
нізації Охорони Здоров’я, трансплан-
тація – це перенесення живої чи мер-
твої тканини чи органу між особами 
одного чи різних видів [11]. Відповід-
но до ст.1 Закону України «Про засто-
сування трансплантації анатомічних 
матеріалів людині» від 17 травня 2018 
року, трансплантація  – спеціальний 
метод лікування, що полягає в  пере-
садці анатомічного матеріалу людини 
від донора реципієнту і  спрямований 
на відновлення здоров’я людини[2].

В юридичній літературі тран-
сплантація органів та тканин людини 
визначається як високоефективний 
вид оперативного втручання, направ-
лений на пересадку трансплантата від 
донора до реципієнта[12]. 

Як вважає Г.В. Чеботарьова з  пра-
вової точки зору поняття трансплан-
тація – це спосіб реалізації конститу-
ційного права громадян України на 
охорону життя та здоров’я, що являє 
собою особливий вид медичної діяль-
ності, що регулюється законодавством 
під суворим контролем держави, тяг-
не за собою правові наслідки для усіх 
учасників та полягає в  пересадці ор-
гану чи тканини реципієнту, взятих 
у людини або тварини[13].

Спробу надати визначення понят-
тя трансплантації зробила Пташник 
І.Р. Автор визначив її як особливий 
вид медичної послуги, що сприяє ре-
алізації конституційного права гро-
мадян на охорону життя та здоров’я та 
полягає в проведенні хірургічної опе-
рації по пересадці органів та тканин 
та здійснюється медичним закладом 
за згодою реципієнта[14].

Особливий характер правової 
регламентації трансплантації зумов-
лює той факт, що операція стосується 
одночасно двох людей: донора і  ре-
ципієнта, що відрізняє даний метод 
лікування від інших, та звична схема 
лікувального процесу «лікар-пацієнт» 
в  галузі трансплантології представ-
ляється як «донор-лікар-пацієнт». Це 
обумовлює існування точки зору про 
те, що трансплантологія найбільш на-
ближена до юридичної науки серед 
усіх медичних дисциплін, тому, відпо-
відно, найбільше потребує чіткої юри-
дичної регламентації[15].

Таким чином, трансплантація 
представляє собою комплекс дій, 
включаючи медичну операцію в  ре-
зультаті якої хворий орган людини за-
мінюється здоровим, взятим з того ж 
самого або іншого організму.
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Резюмуючи вищенаведене, право 
на медичну допомогу – це закріплена 
у законодавстві та гарантована держа-
вою можливість кожної людини ско-
ристатися даним методом лікування, 
за наявності медичних показань для 
збереження людського життя, а також 
відновлення здоров’я.

Підводячи підсумки, хочемо за-
пропонувати авторське визначення 
медичної допомоги із застосуванням 
трансплантації  – це безальтернатив-
ний, спеціальний метод лікування, що 
використовується виключно за наяв-
ності медичних показань для порятун-
ку життя і відновлення здоров’я люди-
ни, шляхом пересадки анатомічного 
матеріалу людини від донора реципі-
єнту, за умови неможливості застосу-
вати інші методи медичної допомоги. 
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