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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ  
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНИХ  

ТА ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЯХ

Анотація. У статті проведено аналіз стану наукової розробки проблем реалізації 
права на медичну допомогу із застосуванням трансплантації, становлення та розви-
ток правового регулювання трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів 
людині в Україні. Розглянуто дослідження права на медичну допомогу із застосуван-
ням трансплантації в зарубіжних та вітчизняних наукових працях.

У статті проаналізовано історію розвитку законодавства, що регулює відносини, 
які виникають у процесі реалізації конституційного права на медичну допомогу із 
застосуванням трансплантації, а також наукових праць, в яких досліджується ста-
новлення та розвиток трансплантації анатомічних матеріалів людині в Україні та за 
кордоном. 

В умовах сьогодення першочергового значення набуває охорона життя та здо-
ров’я людини, адже це є однією з найвищих соціальних цінностей та основополож-
ним благом у суспільстві, а медичні послуги, а саме медична допомога із застосуван-
ням трансплантації відіграє важливу роль та допомагає рятувати життя людей, які 
потребують такої допомоги. Все це свідчить про необхідність дослідження шляхів 
формування права на медичну допомогу із застосуванням трансплантації та станов-
лення історії розвитку законодавчого регулювання відносин, що виникають у проце-
сі надання медичних послуг із застосуванням трансплантації. 

Результати наукових досліджень різних авторів становлять певний інтерес для 
науки та мають важливе практичне значення для розуміння права на медичну допо-
могу із застосуванням трансплантації. Водночас попри велику кількість праць щодо 
різних аспектів законодавчої̈ регламентації̈ трансплантації, комплексного дослі-
дження історичних та правових аспектів державного регулювання суспільних відно-
син у галузі конституційного права України, в аспекті права на медичну допомогу із 
застосуванням трансплантації досі не проводилося, хоча не підлягає сумніву нагаль-
на потреба в історико-теоретичному аналізі законодавчого регулювання суспільних 
відносин у галузі трансплантології.

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.
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EXPLORATION HUMAN OF THE RIGHT ON MEDICAL CARE 
USING TRANSPLANTATION IN DOMESTIC AND FOREIGN 

SCIENTIFIC RESEARCHES

Summary. The article analyzes the state of scientific development of the problems 
of realization of the right to medical care with the use of transplantation, formation 
and development of legal regulation of transplantation of organs and other anatomical 
materials to man in Ukraine. The research of the right to medical care with the use of 
transplantation in foreign and domestic scientific works is considered.

The article analyzes the history of legislation governing the relations that arise in the 
process of exercising the constitutional right to medical care with the use of transplantation, 
as well as scientific works that study the formation and development of transplantation of 
anatomical materials in Ukraine and abroad.

 In today’s conditions, the protection of human life and health is of paramount 
importance, as it is one of the highest social values and a fundamental good in society, 
and medical services, namely medical care through transplantation, play an important 
role and help save the lives of people who it needs such assistance. All this indicates the 
need to study ways to form the right to medical care with the use of transplantation and 
the formation of the history of legislative regulation of relations arising in the process of 
providing medical services with the use of transplantation.

The results of scientific research of various authors are of some interest to science and 
are important in practice for understanding the right to medical care using transplantation. 
At the same time, despite the large number of works on various aspects of transplantation 
legislation, a comprehensive study of historical and legal aspects of state regulation of 
public relations in the field of constitutional law of Ukraine, in the aspect of the right 
to medical care with transplantation has not been conducted. theoretical analysis of the 
legislative regulation of public relations in the field of transplantology.

The normative base of the research is presented by the national and foreign legislation 
concerning the provision of medical care with the use of transplantation of anatomical 
materials to humans and international legal documents.

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

Key words: the right to medical care, medical care with the use of transplantation, the 
right to medical care with the use of transplantation, transplantation, human anatomical 
materials, donation, transplantology.
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Постановка проблеми в загаль-
ному вигляді. Особливої актуально-
сті набувають проблеми забезпечен-
ня, реалізації та захисту прав, свобод 
та законних інтересів людини, де 
особливо гостро відчуваються склад-
нощі реалізації прав у сфері медич-
ної діяльності, зокрема застосування 
трансплантації анатомічних матері-
алів людині. Розвиток замінної тера-
пії постійно відкриває перспективи 
рятування людства від багатьох ви-
ліковних захворювань. Пересадкою 
анатомічних матеріалів у світі корис-
туються величезна кількість хворих 
людей, яким завдяки трансплантації 
вдалося врятувати життя або підви-
щити його якість.

Аналіз генезису правової регла-
ментації трансплантації анатоміч-
них матеріалів людині є необхідною 
умовою для удосконалення надання 
медичної допомоги людям, які це по-
требують. У розвинених країнах світу 
сучасна медична наука швидко розви-
вається, як наслідок того, що у суспіль-
стві особливо гостро стоїть питання 
охорони здоров’я. 

У той час, як у розвинених кра-
їнах світу трансплантація органів є 
стандартом лікування при багатьох 
захворюваннях нирок, серця, печін-
ки, легенів, кишківника та інших ор-
ганів, Україна відстає на 20-25 років у 
розвитку органної трансплантації[1]. 
Відповідно Україна потребує рефор-
мування правової бази для надання 
такого виду медичної допомоги як 
трансплантація. Адже кожна окремо 
взята операція із пересадки анатоміч-
них матеріалів людині зачіпає права, 
свободи та законні інтереси великої 
кількості людей, та потребує деталь-
ного вивчення та дослідження.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. 

Стеценко С.Г., Горелик І.І., Грин-
чак С.В., Шумаков В.І., Антосян І.М., 
Хвистюк А.Н., Микулинський Ю.Е., 
Цимбалюк В.І., Пустовіт А.О., Марга-
цкая Н.А., Стефанчук Р.О., Анікіна Г.В., 
Булеца С.Б., Пташник І.Р., В.А. Глуш-
ков, І.В. Міщук та інші у своїх науко-
вих працях приділяють значну увагу 
вивченню трансплантації анатоміч-
них матеріалів людині, але необхідно 
зазначити, що у дослідженні проблем 
права на медичну допомогу ці наукові 
здобутки належать здебільшого фахів-
цям в різних галузях права, але не в 
конституційному праві.

В останні десятиріччя українські 
науковці акцентують увагу на про-
блематиці становлення та розвитку в 
Україні правового регулювання діяль-
ності, пов’язаної із трансплантацією 
та звертають увагу на необхідності не-
гайного реформування законодавства 
у сфері трансплантології, однак на 
сьогоднішній день Закон, який аналі-
зувався в цих працях втратив чинність 
на підставі Закону України «Про засто-
сування трансплантації анатомічних 
матеріалів людині» від 01.01.2019.

Мета статті (постановка завдан-
ня). Мета та завдання статті полягають 
у дослідженні основних етапів роз-
витку правового регулювання медич-
ної допомоги із застосуванням тран-
сплантації анатомічних матеріалів 
людині, в аналізі та вивченні вітчизня-
них та зарубіжних наукових праць, які 
розкривають становлення правового 
регулювання трансплантації в Україні, 
її розвиток та перспективи.

Виклад основного матеріалу. 
На сьогоднішній день формування 
та становлення в Україні правового 
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регулювання діяльності, пов’язаної з 
трансплантацією відбувається за не-
простих політичних, соціально-еконо-
мічних, культурних та інформаційних 
умов та вимагає впровадження успіш-
них світових надбань та їх доведення 
до рівня інноваційності європейських 
країн. Ч.1 ст.49 Конституції України, 
передбачає, що кожен має право на 
охорону здоров’я, медичну допомо-
гу та медичне страхування [2]. Відтак 
держава через органи влади повинна 
забезпечувати реалізацію конститу-
ційних прав і свобод людини, а відпо-
відно право на медичну допомогу із 
застосуванням трансплантації.

Статистичні дані Міністерства 
охорони здоров’я України вказують, 
що наша держава посідає останнє міс-
це серед країн Європи за показником 
посмертного донорства. Він в Україні 
становить лише 0,15 випадків на 1 млн 
населення, що у 100 разів менше, ніж у 
сусідній Польщі та у 230 разів менше, 
ніж в Іспанії. Через недосконалість ме-
дичного законодавства така важлива 
галузь медицини як трансплантологія 
не має можливостей для розвитку[3].

Для повноцінного дослідження 
права на медичну допомогу із засто-
суванням трансплантації анатомічних 
матеріалів людині необхідно проана-
лізувати історію розвитку законодав-
ства, що регулює відносини, які ви-
никають у процесі реалізації своїх 
конституційних прав та свобод у сфері 
медичної допомоги, а також наукових 
праць, в яких досліджується в різних 
аспектах становлення та розвиток 
трансплантації органів та тканин лю-
дині в Україні та за кордоном. 

Першим нормативним актом ра-
дянського періоду, який визнав права, 
обов’язки та відповідальність медич-

них працівників, була Постанова ВЦВК 
та РНК РРФСР від 01.12.1924 р. «Про 
професійну роботу і права медичних 
працівників», яка закріпила обов’язок 
отримувати згоду пацієнта на будь-
яке оперативне втручання в організм 
людини. У Правилах судово-медич-
ного дослідження трупів, затвердже-
них Народним комісаріатом охорони 
здоров’я РРФСР 19.12.1928 р. та На-
родним комісаріатом юстиції РРФСР 
03.01.1928р., започатковано вирішен-
ня одного з найважливіших питань 
у трансплантації, зокрема моменту, 
з якого можливе вилучення органів 
і тканин людини після її смерті [4]. 
Згідно із додатком до ст.140 Правил в 
наукових і науково-практичних цілях 
допускається розтинання трупів не пі-
зніше 12 годин, але не раніше півгоди-
ни після смерті людини в присутності 
трьох лікарів, які складають протокол 
із указівкою причин розтинання і до-
казів дійсності смерті. На вилучення 
анатомічних матеріалів від мертвого 
донора не вимагалася згода родичів 
померлого, тим самим закріплювався 
принцип презумпції згоди щодо вилу-
чення органів у донора-трупа.

Як метод лікування транспланта-
ція органів започаткувалася на теренах 
СРСР, коли перша у світі трансплан-
тація нирки, здійснена на початку  
30-х рр. ХХ століття, активізува-
ла роботу зі створення нормативної 
бази трансплантології. Так, у 1933 р. 
Ю.Ю.Вороний (УРСР, м. Харків) здійс-
нив першу трансплантацію нирки, а в 
1947 р. В.П.Деміховим уперше запо-
чаткована технічна можливість пер-
есадки легень[5]. Результати таких 
відкриттів перевершили усі сподіван-
ня, що зумовило виникненню якісно 
нових відносин, що потребували сво-
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го правового регулювання. Постано-
вою РНК СРСР від 45.09.1937 р. «Про 
порядок проведення медичних опе-
рацій» Народному комісаріату охоро-
ни здоров’я надано право видавати 
обов’язкові для всіх установ, організа-
цій і осіб розпорядження про порядок 
здійснення лікувальних і хірургічних 
операцій, і тому числі операцій з пер-
есаджування рогівки ока від помер-
лих, переливання крові, пересаджу-
вання окремих органів тощо [6]. На 
важливість вищезазначеного норма-
тивно-правового акта звертає увагу 
у своїй праці і вчений І.І.Горелік [7]. 
Наступні нормативні акти, які регулю-
вали різноманітні спеціальні питання 
трансплантації(пересаджування шкі-
ри від трупа, рогівки ока, реберних 
хрящів і інших тканин), базувалися на 
цій постанові [8].

Зокрема, в 1954 році законодав-
ство регулювало лише вузьке питання 
трансплантації – пересадку рогівки, це 
було передбачено Наказом МОЗ СРСР 
від 16.02.1954 р. «Про широке запрова-
дження в практику окулістів операції 
пересаджування рогівки» [9]. Також це 
було зазначено в  Інструкції МОЗ СРСР 
від 16.02.1954 р. «Про використання 
ока померлих людей для операції пер-
есадки рогівки сліпим» регулювали 
лише вузьке питання транспланта-
ції – пересадку рогівки [10].

У 1977 р. Міністерством охорони 
здоров’я СРСР була прийнята Тимча-
сова інструкція для визначення біо-
логічної смерті і умов, що дозволяють 
вилучати органи для транспланта-
ції[11].  Інструкція майже на 10 років 
загальмувала розвиток трансплан-
тації таких органів, як серце, печін-
ка, підшлункова залоза, кишківник. 
Фактично трансплантація органів 

зводилась до трансплантації нирок. 
Це було зумовлено тим, що в той час 
в Україні, як і в усьому СРСР, діагноз 
смерті не встановлювався на основі 
діагнозу смерті головного мозку. Відо-
мий хірург-трансплантолог, академік 
В.І.Шумаков, піднімав дане питання 
та вказував, що розвиток клінічної 
трансплантології у нас пов’язаний зі 
значно більшими складнощами, ніж 
в інших державах. Офіційний дозвіл 
на постановку діагнозу смерті мозку 
в нашому законодавстві з’явився при-
близно на двадцять років пізніше, ніж 
в більшості економічно розвинених 
країн. Це призвело до того, що ми іс-
тотно відстаємо за часом у сфері пере-
садки органів[12].

В період незалежності України 
правове регулювання трансплантації 
розвивається більш ефективно. Зако-
нодавчо закріплюється поняття тран-
сплантації, створюється Координаці-
йний центр трансплантації органів в 
1994 році, затверджується Положен-
ня про Координаційний центр тран-
сплантації органів, тканин і клітин в 
2006 році [13]. З’являється Український 
науково-практичний центр ендокрин-
ної хірургії, трансплантації ендокрин-
них органів і тканин у м.Київ [14]. В 
2000 році засновано Асоціацію тран-
сплантологів України та розроблено 
статут та програму її діяльності [15].
Одним із важливих кроків на шляху 
формування правової бази трансплан-
тології стає прийняття Закону України 
«Про трансплантацію органів та інших 
анатомічних матеріалів людини» від 
16.07.1999 р. який визначив умови і 
порядок застосування трансплантації 
як спеціального методу лікування, по-
кликаний забезпечувати додержання 
в Україні прав людини та захист люд-
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ської гідності при застосуванні тран-
сплантації та здійсненні іншої, пов’я-
заної з нею діяльності[16]. З метою 
забезпечення цього закону прийнято 
Постанову КМУ №695 від 24.04.2000 р, 
що затвердила заклади, які мали пра-
во здійснювати вилучення органів та 
інших анатомічних матеріалів у жи-
вих донорів, донорів-трупів та їх тран-
сплантацію людині[17].

Однак з моменту вступу цього Зако-
ну в дію, даний Закон викликав гостру 
дискусію серед трансплантологів як з 
точки зору теоретичного трактування 
деяких положень, так і з практичного 
застосування. Так, зокрема, на думку 
деяких вчених у вищезазначеному За-
коні визначені нераціональні умови та 
порядок вилучення анатомічних мате-
ріалів у померлих осіб. Окремі аспек-
ти зазначеної проблеми досліджували 
З.Волож, В.Суховерхий, Н.Маргацька, 
Г.Красновський та інші [18].

З 01.01.2019 року вступив в дію За-
кон України від 17 травня 2018 року 
«Про застосування трансплантації 
анатомічних матеріалів людини», де 
розширено понятійний апарат, визна-
чено основні засади, умови та порядок 
застосування трансплантаціі, умови та 
порядок вилучення анатомічних ма-
теріалів при посмертному донорстві, 
права та соціальний захист живого до-
нора, а також напрямки міжнародного 
співробітництва у сфері застосування 
трансплантації анатомічних матеріа-
лів людині [19].

Проблемами правового регулю-
вання трансплантації та донорства 
присвячені роботи М.І. Авдєєва, З.Л. 
Волод, А.П, Громова, М.І. Ковальова, 
Н.С,Малеіна, М.Н.Малеіної, Н.А.Мар-
гацкої, А.В.Тихомирова, С.С. Шевчук. 

Науковий аналіз правових про-
блем трансплантології, стан її роз-
витку в Україні та дослідження юри-
дичних моделей трансплантології 
здійснюється багатьма вітчизняними 
та зарубіжними науковцями, серед них  
В.К.Денисов, С.В. Гринчак, М.П.Ко-
маров, О.С.Никоненко, Р.В.Салютін, 
С.С.Паляниця, К.В.Гребеннікова, Рафа-
ель Матезанс, Беатріс Домінгуез-Гіл, 
Елізабет Сб, Глорія де ла Роса, Розаріо 
Марасуелла, Катяна Кабре та інші.

Значну увагу приділено вивченню 
донорства та трансплантації з боку 
кримінального права: Г.В. Чеботарьо-
ва «Кримінально-правові проблеми 
трансплантації органів і тканин лю-
дини та донорства крові» у 2003 р.,  
С.В. Гринчак «Порушення встановле-
ного законом порядку трансплантації 
органів або тканин людини: підста-
ви кримінальної відповідальності» у 
2007 р., А.В. Мусієнко «Запобігання 
злочинам у сфері трансплантації орга-
нів та тканин людини» у 2010 р. Вче-
ні звертають увагу на високу загрозу 
вчинення злочинів у сфері трансплан-
тації органів та тканин, а також наго-
лошують на необхідності негайного 
вдосконалення законодавства задля 
попередження протиправних діянь.

В адміністративному праві питан-
ня донорства та трансплантації розгля-
дали у своїх наукових роботах: Е.Е. Ко-
мисаренко у дослідженні «Формування 
механізмів державного регулювання 
розвитком трансплантології в Україні», 
О.Г. Пелагеша «Адміністративно-пра-
вове забезпечення трансплантації ор-
ганів та інших анатомічних матеріалів 
людині в Україні» у 2012 р., І.В. Міщук 
«Удосконалення адміністративно-пра-
вового регулювання трансплантації 
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органів і тканин людини на основі за-
рубіжного досвіду».

У дослідженні правового регулю-
вання вилучення органів у померлого 
донора за радянських часів з точки 
зору цивільного права відіграла важ-
ливу роль робота кандидата юридич-
них наук Н.А. Маргацької «Граждан-
ско-правовые проблемы донорства и 
трансплнатации» (1984 р.)., де вчена 
вперше дала визначення поняття «до-
норство» та «трансплантація» [20].

Р.О. Стефанчук у дослідженні «Осо-
бисті немайнові права фізичних осіб у 
цивільному праві» доречно зазначає 
щодо донорства та трансплантації, 
зокрема, з приводу прав особи на ви-
користання фізичної недоторканості. 
Вчений розглядає таке право як здат-
ність особи самостійно, вільно розпо-
ряджатись своїм тілом та органами, 
вилученими після смерті [21].

Г.В. Анікіна у дисертаційному до-
слідженні на тему «Цивільно-право-
ве регулювання відносин, пов’язаних 
зі смертю фізичної особи» (2014 р.) 
стверджує, що смерть особи спричи-
няє виникнення, зміну правовідно-
син. Одними з таких правовідносин є 
трансплантація органів від померлої 
особи[22].

С.Б. Булеца у дисертаційному до-
слідженні «Цивільні правовідноси-
ни, що виникають у сфері здійснення 
медичної діяльності: теоретичні та 
практичні проблеми» (2016 р.) звер-
тає увагу на необхідність врегулюван-
ня правовідносин між пацієнтами під 
час проведення трансплантації. Вчена 
стверджує, що в Україні діє презумп-
ція згоди, а також зазначає, що існує 
проблема вчинення правопорушень у 
сфері пересадки органів [23].

Не менш вагомою є робота І.Р. 
Пташник «Цивільно-правове регулю-
вання трансплантації в Україні» (2016 
р.). Вчена дає авторське визначення 
поняття «донорство» (соціально ко-
рисна, заснована на вільному воле-
виявленні, діяльність громадянина 
(донора), яка полягає у безоплатному 
наданні крові, органів та тканин ме-
дичній установі для лікування реци-
пієнта) та «трансплантація» (вид ме-
дичної послуги, що сприяє реалізації 
конституційного права громадян на 
охорону життя та здоровʼя та полягає в 
проведенні хірургічної операції з пер-
есадки органів та тканин та здійсню-
ється медичним закладом за згодою 
реципієнта) (с 38.), також вказує, що 
право на трансплантацію можна від-
нести до права на охорону здоровʼя, 
що значну увагу приділяє механізму 
регулювання трансплантації [24].

Висновки.
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 допомо-
гу із застосуванням трансплантації в 
Україні, відсутні. 

В цілому огляд літератури пока-
зує, що дослідження трансплантації 
анатомічних матеріалів людині, як 
методу надання медичної допомоги, а 
відповідно забезпечення конституцій-
ного права людини в Україні не підда-
валося системному аналізу та комп-
лексному науковому дослідженню, а 
відповідно на даний час є актуальним 
як для науки так і для практики право-
вого регулювання.
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