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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ 

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ

Анотація: У  статті досліджується конституційно-правове регулювання права 
людини на медичну допомогу із застосуванням трансплантації. Дослідження при-
свячено здійсненню систематизації нормативно-правових актів, що регулюють від-
носини, що виникають з приводу реалізації права людини на медичну допомогу із 
застосуванням трансплантації, здійснено перелік основних міжнародних та регіо-
нальних нормативно-правових актів, що регулюють сферу трансплантації анатоміч-
них матеріалів людини.

Життя та здоров’я є основоположними благами й одним з найвищих соціальних 
цінностей людини. Без дотримання цього права всі інші права не мають цінності 
і  значення. Соціальне значення медичної допомоги із застосуванням трансплан-
тації визначається функцією порятунку життя, реалізація якої потребує належного 
правового регулювання. Тому пріоритет сфери охорони здоров’я та медичного за-
безпечення населення серед інших сфер суспільства є  безумовним та визначеним 
в українському законодавстві. Дотримання прав людини є ключовою національною 
ідеєю усіх демократичних країн світу.

Дослідження забезпечення конституційно-правового регулювання права лю-
дини на медичну допомогу із застосуванням трансплантації в Україні має важливе 
практичне значення для подальшого розвитку законодавства у сфері трансплантації, 
вдосконалення гарантій прав із використанням трансплантації в Україні, реалізації 
права на медичну допомогу із застосуванням трансплантації та його захисту, а також 
для покращення практичної діяльності уповноважених суб’єктів у відповідній сфері. 

Нормативна база дослідження представлена національним та зарубіжним за-
конодавством, що стосується забезпечення конституційно-правового регулювання 
права людини на медичну допомогу із застосуванням трансплантації анатомічних 
матеріалів людині та міжнародними правовими документами.

Читачі матимуть можливість більш глибоко дослідити питання, що висвітлюють-
ся у даній статті завдяки матеріалу, що викладений у даній темі. 

Ключові слова: конституційно-правове регулювання, конституційно-правові 
норми, право на медичну допомогу із застосуванням трансплантації.
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ENSURING CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION 
OF THE HUMAN RIGHT TO MEDICAL CARE WITH THE 

APPLICATION OF TRANSPLANTATION

Abstract. The article examines the constitutional and legal regulation of the human 
right to medical care with the use of transplantation. The study is devoted to the sys-
tematization of regulations governing relations arising from the implementation of the 
human right to medical care through transplantation, a list of major international and 
regional regulations governing the transplantation of human anatomical materials.

Life and health are fundamental benefits and one of the highest social values   of man. 
Without this right, all other rights have no value and significance. 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. Therefore, the prior-
ity of health care and medical care among other spheres of society is unconditional and 
defined in Ukrainian legislation. Respect for human rights is a key national idea of   all de-
mocracies around the world.

The study of ensuring the constitutional and legal regulation of the human right to 
medical care using transplantation in Ukraine is important for the further development 
of legislation in the field of transplantation, improving guarantees of rights using trans-
plantation in Ukraine, realization of the right to medical care using transplantation and 
its protection. also to improve the practical activities of authorized entities in the relevant 
field.

The normative base of the study is represented by national and foreign legislation 
concerning the provision of constitutional and legal regulation of the human right to med-
ical care with the use of transplantation of anatomical materials to humans and interna-
tional legal instruments.

Readers will have the opportunity to explore in more depth the issues covered in this 
article through the material presented in this topic.

Key words: constitutional and legal regulation, constitutional and legal norms, the 
right to medical care with the use of transplantation.
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Постановка проблеми в  загаль-
ному вигляді. На сьогоднішній день 
рівень реалізації та захисту прав лю-
дини в галузі охорони здоров’я є дуже 
низьким, а  тому важливого значення 
набуває дослідження проблематики 
забезпечення конституційно-право-
вого регулювання права людини на 
медичну допомогу, і  в особливості із 
застосуванням трансплантації анато-
мічних матеріалів.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Дослідженню тематики 
забезпечення конституційно-право-
вого регулювання права на медичну 
допомогу приділяли увагу такі вче-
ні, як С.В.Гринчак, К.В.Гребенникова, 
О.С.Кареєва, А.М.Колодій, Ю.В.Ко-
ренга, М.М.Малеїна, А.Ю.Олійник, 
Л.А.Ольховик, В.І.Пішта, В.Ф.Пого-
рілко, І.Р.Пташник, П.М.Рабінович,  
В.П.Сальникова, О.С.Сідей, І.Я.Сенюта, 
Р.О.Стефанчук, В.Ю.Стеценко, С.Г.Сте-
ценко, В.М.Шульга та ін.

Мета статті (постановка завдан-
ня). Полягає у  всебічному та змістов-
ному висвітленні конституційно-пра-
вового регулювання права людини на 
медичну допомогу із застосуванням 
трансплантації.

Виклад основного матеріа-
лу. За даними МОЗ України потребу 
для нашої країни становить щорічно 
2000 пересадок нирки, 1500  – печін-
ки, близько 1000  – серця, 600  – кіст-
кового мозку. В  середньому в Україні 
проводять 120-140 операцій по тран-
сплантології в  рік, при цьому менше 
15% з  них – з  використанням органів 
померлих донорів. За рівнем розвитку 
сфери трансплантології Україна за-
ймає останнє місце в Європі. Для по-
рівняння: в  США за 2016  р. виконано 
близько 19 тис. пересадок нирок, 7,8 

тис. – печінки, 3 тис. – серця, 2,3 тис. – 
легенів [1]. 

Конституційно-правове регулю-
вання здійснюється за допомогою 
певної системи правових засобів, на-
приклад конституційно-правових 
норм, а  головними засобами впливу 
конституційного права на суспільні 
відносини є  встановлення правоздат-
ності, визначення правового статусу 
та реалізація прав і обов’язків за допо-
могою правовідносин.

Вчений В.О. Боняк визначає по-
няття конституційно-правове регулю-
вання як здійснюваний уповноваже-
ними суб’єктами правотворчої, право 
інтерпретаційної та правозастосов-
ної діяльності за допомогою системи 
юридичних засобів (передусім, кон-
ституційно-правових норм) владний 
вплив на суспільні відносини, що ста-
новлять предмет галузі конституцій-
ного права, з метою їх упорядкування, 
охорони та розвитку[2].

Отже, під конституційно-право-
вим регулюванням права людини на 
медичну допомогу із застосуванням 
трансплантації в  Україні слід розумі-
ти нормативно-організаційний вплив 
на суспільні відносини, що виника-
ють у результаті здійснення діяльності 
у сфері застосування спеціального ме-
тоду лікування, що полягає в пересадці 
органів чи інших анатомічних матері-
алів людині від донора до реципієнта 
для реалізації конституційного права 
реципієнта на медичну допомогу, що 
має на меті упорядкувати відносини 
у  сфері трансплантації, організува-
ти їх захист, розвиток та забезпечити 
дотримання міжнародних стандартів 
у зазначеній сфері.

Оскільки формою зовнішнього 
вираження та закріплення конститу-
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ційно-правових норм є  джерела кон-
ституційного права, необхідно їх сис-
тематизувати за їхньою юридичною 
силою. До них належить:

• ратифіковані міжнародні дого-
вори;

• Конституція України; 
• Кодекси України;
• закони України; 
• інші акти нормативного характе-

ру, що містять конституційно-правові 
норми і  приймаються Верховною Ра-
дою України або всеукраїнським ре-
ферендумом; 

• нормативні укази Президента 
України; 

• нормативно-правові акти Кабі-
нету Міністрів України; 

• нормативно-правові акти коли-
шніх СРСР та УРСР, які є  джерелами 
конституційного права України на 
підставі принципу правонаступниц-
тва; 

• акти органів місцевого самовря-
дування;

• акти місцевих референдумів.
Міжнародне законодавство про 

трансплантацію анатомічних мате-
ріалів людині включає широке коло 
принципово-важливих документів. 
Необхідно зазначити, що наближення 
законодавства України до міжнарод-
них стандартів є основою процесу сві-
тової інтеграції [3, с. 57].

Імплементація міжнародних стан-
дартів забезпечення прав людини, 
визнаних європейським та загаль-
носвітовим співтовариством у  сфері 
трансплантації анатомічних матеріа-
лів є необхідністю на шляху прагнення 
України бути рівноправним учасни-
ком міжнародних суспільних відносин 
зі світовими співтовариствами. Цей 
процес пристосування відбувається 

через включення міжнародних стан-
дартів та принципів трансплантації 
у вітчизняне законодавство[4, с.72]. 

Відповідно до Конституції України 
від 26 червня 1996 року чинні міжна-
родні договори , згода на обов’язко-
вість яких надана Верховною Радою 
України, є  частиною національного 
законодавства України [5]. 

Керівні вказівки, що регулюють 
здійснення трансплантації анатоміч-
них матеріалів людини затверджені 
в Директивах ЄС:

1) Директива 2004/23/ЄС від 31 бе-
резня 2004  року «Про встановлення 
стандартів якості та безпеки для до-
норства, закупівлі, тестування, оброб-
ки, збереження, зберігання і розподілу 
людських тканин і  клітин»  – дає ви-
значення таким термінам, як кліти-
на, тканина, донор, донорство, тощо. 
Дана Директива зобов’язує Держави 
приймати всіх необхідних заходів для 
забезпечення факту, що такі дії, як 
тестування, забір органів, розповсю-
дження здійснюються кваліфіковани-
ми та спеціально навченими особами 
в  акредитованих установах. Імпорт 
та експорт клітин та тканин повинен 
бути зробленим у  відповідності з  усі-
ма процедурами акредитованими ор-
ганами [6]. 

2) Директива Комісії 2006/17/ЄС 
від 08 лютого 2006 року щодо певних 
технічних вимог для донорства, за-
купівлі і  тестування тканин і  клітин 
людини  – встановлює критерії для 
відбору, які застосовуються для потен-
ційних донорів клітин та тканин, ре-
продуктивних клітин, включаючи всі 
необхідні тести, які повинні бути зро-
блені для таких донорів, перераховує 
всі вимоги для забору таких тканин та 
клітин [7]. 
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3) Рішення Комісії 2010/453/ЄС 
від 03 серпня 2010 року – встановлює 
вказівки стосовно умов перевірок та 
контролю, а  також для підготовки та 
атестації посадових осіб, в сфері люд-
ських тканин і клітин [8]. 

4) Посібник з  безпеки та забез-
печення якості для органів, тканин 
і клітин. Видання ІІ – зазначає умови 
та вимоги для закупівлі органів, клітин 
і  тканин, вимоги, які ставляться для 
живих і померлих донорів, для транс-
портування, зберігання, розподілу 
трансплантатів, вимоги для перед-, 
під час і  після-трансплантаційного 
періоду [9]. 

В законодавстві цивілізованих 
держав норми, що гарантують захист 
вищих соціальних цінностей, життя 
і  свободи людини, зафіксовані в  нор-
мативному документі найвищою юри-
дичної сили  – Конституції. Зокрема, 
Конституція України у статті 3 перед-
бачає, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і без-
пека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Але аналіз по-
ложень Конституції України дає мож-
ливість зробити висновок про відсут-
ність норм Основного закону держави, 
які прямо вказують на транспланта-
цію. Водночас, Конституція України, 
як документ, що має вищу юридичну 
силу, в  статті 49 передбачає: «Кожен 
має право на охорону здоров’я, медич-
ну допомогу та медичне страхуван-
ня»[5]. Ця стаття проголошує обов’язок 
державних і  комунальних закладів 
охорони здоров’я надавати безоплат-
ну медичну допомогу за рахунок ко-
штів відповідного бюджету, страхових 
внесків, інших надходжень. Будучи 
загальнообов’язковим нормативним 
актом, Конституція в даному випадку 

регулює загальні принципи надання 
медичної допомоги, що дає підстави 
вважати ці положення актуальними 
й у сфері трансплантології.

Цивільний кодекс України від 
16 січня 2003 року в ст. 290 закріплює 
право повнолітньої дієздатної фізич-
ної особи бути донором крові, її ком-
понентів, а  також органів та інших 
анатомічних матеріалів та репродук-
тивних клітин, а особам, що не досяг-
ли повноліття бути живим донором 
гемопоетичних стовбурових клітин 
[10]. Цивільний кодекс України вміщує 
бланкетні норми, які зазначають, що 
діяльність пов’язана із трансплантаці-
єю, а  саме донорство крові, її компо-
нентів, органів та інших анатомічних 
матеріалів, репродуктивних клітин 
здійснюється відповідно до закону. 

Разом із можливостями, що дає 
трансплантація органів та анато-
мічних матеріалів звісно виникають 
і зловживання в цій сфері медичної ді-
яльності, що пов’язано в  першу чергу 
із браком донорських органів та інших 
анатомічних тканин для трансплан-
тації. Тому не дивно, що у правовому 
полі встановлена відповідальність за 
порушення передбаченого чинним за-
конодавством порядку трансплантації 
анатомічних матеріалів людини. 

Так  ст. 143 Кримінального Кодек-
су України від 2001р. передбачає від-
повідальність за порушення встанов-
леного законом порядку здійснення 
трансплантації, вилучення у  людини 
шляхом примушування або обману її 
анатомічних матеріалів з метою тран-
сплантації, незаконну торгівлю анато-
мічними матеріалами [11].

Закон є  первинним регулятором 
суспільних відносин та основним нор-
мативним орієнтиром в державі.
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Одним із перших нормативних ак-
тів, що регулював трансплантацію, був 
Закон України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» від 19 
листопада 1992  року, що актуальний 
і  на сьогоднішній день. Ст. 47 перед-
бачає, що застосування транспланта-
ції анатомічних матеріалів людини 
здійснюється у  визначеному законом 
порядку, а ст.52 вводить новели у сфе-
рі трансплантації в  Україні, а  саме 
дає визначення моменту незворот-
ної смерті та встановлює межі вжиття 
активних заходів щодо підтриман-
ня життя хворого, а  також визначає 
обов’язок перед медичними праців-
никами надавати медичну допомогу 
в повному обсязі хворому, який пере-
буває в  невідкладному стані[12]. Мо-
ментом незворотної смерті людини 
є момент смерті її головного мозку або 
її біологічна смерть. Це безпосередньо 
впливає на можливість здійснення по-
смертного донорства, адже українське 
законодавство вказує що вилучення 
анатомічних матеріалів з тіла людини 
при посмертному донорстві можли-
ве тільки після визначення її стану як 
незворотна смерть. Смерть мозку ви-
значається при повному і незворотно-
му припиненні всіх його функцій, що 
реєструється при працюючому серці 
і  штучній вентиляції легень, а  біоло-
гічна смерть людини встановлюється 
на підставі діагностичних критеріїв 
біологічної смерті людини, наприклад 
незворотне припинення кровообігу та 
дихальних функцій чи поява ранніх 
або пізніх трупних змін.

У ході проведення медично-
ї реформи 17 травня 2018  року 
Верховною Радою України було 
прийнято Закон України «Про засто-
сування трансплантації анатомічних 

матеріалів людині», що є  спеціалізо-
ваним нормативно-правовим актом 
у  сфері трансплантації анатомічних 
матеріалів людині в  Україні [13]. Да-
ний Закон України набрав чинності 1 
січня 2019 року та вніс цілий ряд змін 
до законодавства у частині, що стосу-
ється трансплантології: 

• здійснено удосконалення термі-
нологічного апарату;

• введення нових категорій право-
відносин;

• запровадження посади тран-
сплант-координатора;

• заміна органу виконавчої влади, 
що здійснює управлінську діяльність, 
пов’язану з трансплантацією;

• передбачено створення та на-
повнення Єдиної державної інфор-
маційної системи трансплантації, що 
призначена для збирання, реєстрації, 
накопичення, зберігання, обробки ін-
формації та здійснення автоматизо-
ваного обєктивного і  неупереджено-
го розподілу анатомічних матеріалів 
людини, визначення пари «донор-ре-
ципієнт» шляхом утворення цілої 
низки реєстрів (реєстр анатомічних 
матеріалів людини, призначених для 
трансплантації; реєстр живих доно-
рів; реєстр реципієнтів, інформацію 
про волевиявлення особи про надання 
згоди або незгоди на посмертне до-
норство);

• наділення закладів охорони здо-
ров’я та наукових установ усіх форм 
власності правом на здійснення діяль-
ності з трансплантації;

• внесення змін до Кримінального 
Кодексу України, Основ законодавства 
України про охорону здоров’я та низки 
нормативно-правових актів.

Нормативниими актами компе-
тентних органів, що видаються на 
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підставі закону, відповідно до зако-
ну і  для його виконання виступають 
підзаконні нормативно-правові акти. 
Застарілість підзаконних норматив-
но-правових актів або ж взагалі їх від-
сутність стає значною перепоною для 
нормального функціонування надан-
ня медичної допомоги із застосуван-
ням трансплантації. Акти, які видає 
Кабінет Міністрів України є підзакон-
ними, а тому вони спрямовані на де-
тальніше та більш конкретне норма-
тивне регулювання трансплантації, 
оскільки закони не можуть охопити 
увесь спектр відносин, що виникають 
у  досліджуваній сфері. Підзаконний 
акт приймається на основі положень 
Конституції України та інших законів 
і не повинен їм суперечити.

Однією із причин неефективного 
функціонування трансплантологічної 
сфери є  більшість підзаконних актів, 
що втратили свою актуальність або 
ж відсилають до попереднього зако-
ну про трансплантацію. Окрім цього, 
передбачені законом нові виконавчі 
органи не були створені, а порядок їх 
діяльності не визначений і не внормо-
ваний. Не менш значущою була про-
блема фінансування діяльності пов’я-
заної із трансплантацією.

Висновки. Забезпечення консти-
туційно-правового регулювання права 
людини на медичну допомогу із засто-
суванням трансплантації здійснюєть-
ся за допомогою нормативно-орга-
нізаційного впливу на суспільні 
відносини, що виникають у результаті 
діяльності, пов’язаної із трасплантаці-
єю, з метою упорядкування, захисту та 
розвитку таких суспільних відносин.
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