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актуалЬні  проБлЕми  дЕржавного  
рЕгулювання  діялЬності,  

пов’яЗаноЇ  З  трансплантаЦіЄю

Анотація. Проаналізовано, що злочини у діяльності, пов’язаній з  тран-
сплантацією органів або тканин людини визначаються певними негативни-
ми чинниками, зокрема: наявність “тіньових” схем роботи медичних установ, 
відсутність всеукраїнського банку органів і тканин, відсутність загальнодо-
ступності медичної допомоги, недостатня кількість клінік з пересадки орга-
нів, недостатній рівень розвитку вітчизняних клінік з трансплантації органів, 
недоліки у діяльності медичних установ, неправильне уявлення в суспільстві 
про донорство, недостатній розвиток у суспільстві принципів гуманізму, а та-
кож практики добровільних пожертвувань, відсутність системи заохочення 
фізичних осіб за добровільне пожертвування органів, “трансплантаційний 
туризм” (продаж органів і тканин при виїзді за кордон), наявність “чорного 
ринку” людських органів і тканин, корупція медичних працівників, скрутне 
матеріальне становище осіб, які пропонують власні органи на продаж, чут-
ки про викрадання людей з метою продажу їхніх органів, крадіжці органів 
хірургами під час планових операцій, відсутність належної роз’яснювальної 
роботи медичних установ про правильне донорство (пожертвування орга-
нів), недостатній контроль над діяльністю медичних закладів громадськими 
організаціями, наявність можливостей для роботи з продажем їхніх органів, 
невпевненість людей в ярмарку медичної допомоги, наявність релігійно за-
боронених, неадекватних жорстких санкцій, кримінальних законів про здійс-
нення незаконних трансплантацій органів тощо.

Обґрунтовано, що перелік проблем не буде вирішеним лише з прийняттям 
нового законодавства у діяльності, пов’язаній з трансплантацією в Україні. 
Насамперед, слід розробити  на державному рівні комплексний організацій-
но-правовий механізм охорони та захисту прав і законних інтересів суб’єктів 
суспільних відносин, що виникають у процесі підготовки та безпосереднього 
проведення операцій з донорами.
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ACTUAL  PRObLEMS  OF  PUbLIC  REGULATION  
OF  ACTIVITIES  RELATED  TO  TRANSPLANTATION

Abstract. The article analyzes that crimes in the activity connected with the 
transplantation of organs or tissues of a person are determined by certain nega-
tive factors, in particular: the presence of “shadow” schemes of work of medical 
institutions, the absence of an all-Ukrainian bank of organs and tissues, the lack of 
universal access to medical care, insufficient number of clinics organ transplants, 
insufficient level of development of domestic clinics for transplantation of organs, 
shortcomings in the activities of medical institutions, misunderstandings in so-
ciety about donation, insufficient the development of the principles of humanity 
in society, as well as the practice of voluntary donations, the lack of a system for 
encouraging individuals to volunteer donations, transplant tourism (the sale of 
organs and tissues when traveling abroad), the presence of the “black market” of 
human organs and tissues, the corruption of health workers , difficult financial 
situation of persons offering their own bodies for sale, rumors of kidnapping peo-
ple for the purpose of selling their organs, theft of surgeons during scheduled op-
erations, lack of proper The clarification of the work of medical institutions about 
the proper donation (donation of organs), insufficient control over the activities 
of medical institutions by public organizations, the availability of opportunities 
for the sale of their organs, the uncertainty of people at the fair, medical assistance, 
the presence of religiously forbidden, inadequate harsh sanctions, criminal laws on 
the implementation illegal organ transplants, etc.

It is substantiated that the list of problems mentioned above will not be solved 
only by the adoption of new legislation in the field of transplantation activities in 
Ukraine. First of all, a comprehensive organizational and legal mechanism for the 
protection and protection of the rights and legitimate interests of the subjects of 
social relations that arise in the process of preparation and direct conduct of op-
erations with donors should be developed at the state level.

Keywords: state regulation, activity connected with transplantation, dona-
tion of organs, principles of humanism, donation.

Постановка проблеми. У кон-
тексті сучасних ринкових транс- 
формаційних процесів, посилення 
впливу факторів ризикованості та 
невизначеності, пов’язаних із зміна-
ми як зовнішнього, так і внутрішньо-
го середовища, ситуація, що склала-
ся з трансплантацією в Україні, на 

жаль доволі критична. Незважаючи 
на глибокі історичні традиції, наяв-
ний кадровий та науковий потен- 
ціал в останнє десятиріччя розвиток 
клінічної трансплантології загаль-
мувався та фактично знаходиться в 
стагнації. Таким чином, відродження 
вітчизняної трансплантації можливо 
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лише завдяки поєднанню державної 
політики, активній діяльності гро-
мадських і благодійних організацій, 
наполегливій роботі практичних лі-
карів та представників міністерства 
охорони здоров’я.

Аналіз основних досліджень і пу-
блікацій. Науковою розробкою цієї 
проблеми займалися як зарубіжні  
(І. Горелик, А. Декастелло, Д. Кар-
рел, К. Ландшайтер, В. Сальніков, 
А. Штурлі та ін.), так і вітчизняні 
дослідники (М. Білинська, І. Дра-
ган, Л. Жаліло, Е. Комісаренко,  
С. Мокрєцов, С. Пак, Я. Радиш,  
О. Радченко, Є. Романенко, І. Со-
лоненко, Г. Терешкевич, І. Чаплай,  
В. Шульга та ін.), проблематика ста-
новлення та розвитку механізмів 
державного регулювання діяльності, 
пов’язаної з трансплантацією, при-
вертає особливу увагу науковців в 
останні десятиріччя. Але на сьогод-
ні комплексних досліджень, при-
свячених комплексному розгляду 
актуальних проблем формування 
державного регулювання діяльності, 
пов’язаної з трансплантацією, дуже 
мало.

Мета статті — розкрити актуаль-
ні проблеми питань щодо розвитку 
державного регулювання діяльності, 
пов’язаної з трансплантацією. 

Виклад основного матеріалу. 
Розглядаючи досвід розвинених кра-
їн, можна вести мову про те, що тран-
сплантація органів є стандартним 
лікуванням багатьох захворювань 
нирок, серця, печінки, легенів, киш-
ківника тощо. Україна на 20–25 років 
відстає від розвитку трансплантації 
органів. Нині в Україні існують лише 
п’ять  центрів трансплантації, в яких 
виконуються трансплантації нирок, 

печінки та серця (остання тран-
сплантація серця була проведена в 
2011 р.). Основними причинами цьо-
го були недостатнє фінансування для 
розвитку системи трансплантації, 
відсутність єдиного реєстру донорів, 
співвідношення презумпції згоди та 
незгоди, перспективи розвитку коор-
динаційної служби трансплантації, 
проблема з підготовкою та перепід-
готовкою лікарів та ін. І найголовні-
шою причиною є законодавча. Закон, 
прийнятий у 1999 р., був недоскона-
лий та потребував суттєвого вдоско-
налення та необхідності приведення 
законодавства у цій сфері до сучас-
них світових стандартів.

У  тих країнах, де добре розвинена  
трансплантація, на 1 млн населення 
припадає 14–39 трупних донорів, а  
в Україні станом на 2016 р. ця циф-
ра становила 0,2 осіб на 1 млн насе-
лення. Тому така незначна кількість 
трансплантацій на 44 млн — це взага-
лі не показник [1]. 

Наразі, діяльність, пов’язана із 
трансплантацією, є дуже перспек-
тивною галуззю медицини. Її рівень 
розвитку та функціонування у різ-
них країнах — різний, але вимоги 
до неї скрізь однакові: висока якість 
підготовки фахівців, проведення на-
укового моніторингу та досліджень, 
дотримання принципів міжнародної 
кооперації, формування національ-
них шкіл трансплантології.

Як і в будь-якій галузі промис-
ловості та життєдіяльності люди-
ни, існують різного роду проблеми 
в цій сфері: медичні, етичні та пра-
вові, які прямо залежать від інтен-
сивності розвитку цього напряму 
медицини (моральні проблеми за-
бору органів від живої людини та 
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пересадки трансплантатів від трупа; 
етичні проблеми, пов’язані з неза-
конною торгівлею людськими ор-
ганами та тканинами, забором у до-
нора фрагмента непарного органа, 
аспекти ксенотрансплантації; нау-
ково-медичні критерії настання біо- 
логічної смерті, моральні питання 
трансплантації фетальних органів та 
тканин; соціально-економічні факто-
ри: спроможність держави до оплати 
оперативних втручань такого роду; 
моральні принципи розподілу орга-
нів для трансплантації; вдосконален-
ня правових аспектів трансплантації 
та ін.) [2].

Ще однією проблемою держав-
ного регулювання діяльності, пов’я-
заної з трансплантацією в Україні, є 
проблема дефіциту донорських орга-
нів. Нестача донорського матеріалу, 
на нашу думку, є головною пробле-
мою посмертного донорства. Потреба 
в донорських органах постійно збіль-
шується. Такі показники спричинені 
різними факторами: віком донорів, 
кількістю автомобільних травм, рів-
нем розвитку трансплантації та ме-
дицини в цілому.

Взагалі, проблема дефіциту до-
норських органів у світі зводиться 
до мінімуму різними шляхами: існує 
пропаганда пожертвувань органів 
після смерті людини за допомогою 
заяви про згоду за життя, створені 
штучні органи, розроблені методи 
отримання донорських органів від 
тварин, культивуючи соматичні стов-
бурові клітини з подальшим вироб-
ництвом певних типів тканин, ство-
рюючи органи на основі досягнень 
біоелектроніки та нанотехнологій. 
Створення та використання штучних 
органів є першим напрямом діяльно-

сті, пов’язаної з трансплантацією, в 
якій почали вирішуватися проблеми 
дефіциту донорських органів та інші 
проблеми, пов’язані зі збором органів 
людини як живих, так і мертвих. Та-
кож у медичній практиці широко ви-
користовується апарат “штучна нир-
ка”, в кардіотрансплантології введені 
штучні серцеві клапани, у практиці 
ксенотрансплантації було вдоскона-
лено штучне серце, штучні суглоби 
та кришталики ока. Однак все це за-
лежить від останніх досягнень інших 
наук (технічних, хімічних і біологіч-
них і т. д.), що в свою чергу вимагає 
значних економічних витрат від дер-
жави в різних галузях наукових до-
сліджень і та їх впровадження.

До головних причин дефіциту до-
норських органів від донора-трупа в 
Україні можна віднести [3]:

– брак правового регулювання;
– незнання населення та неусві-

домлення посмертного донорства 
людьми;

– недостатня підготовка медично-
го персоналу;

– невіра в концепцію смерті моз-
ку;

– через військові дії на сході 
України чисельність пацієнтів, які 
потребують трансплантації, зростає 
швидше, ніж кількість можливих до-
норських органів.

Крім того, однією з основних про-
блем української влади за певними 
спостереженнями (аналіз право-
вої бази, статистичних показників 
проведених операцій, рівня фінан-
сування та обговорення проблем 
трансплантації і донорів в країні) є 
бездіяльність державної політики 
щодо діяльності, пов’язаною з тран-
сплантацією.
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Наступна проблема посмертного 
донорства — це зіткнення етики і пра-
ва, оскільки частини людського тіла 
пов’язані з людиною, яка є суб’єк-
том права. Ключовими моральними 
і етичними проблемами посмертного 
донорства є такі:

• українським та міжнародним 
законодавством забороняється ку-
півля-продаж донорських органів. 
Органи можуть бути пересаджені 
іншим особам не громадянам даної 
країни на комерційній основі у біль-
шості країн. Поняття “комерційна 
основа” означає платність операції 
(оплата діяльності лікарів, медика-
ментів). Саме значення “донор” не 
передбачає іншого значення крім да-
ру, добровільного пожертвування за-
ради порятунку життя іншої людини;

• згода родичів на вилучення ор-
гана у померлого;

• лист очікування (список людей, 
яким необхідна пересадка органів), 
за яким розподіляється черговість.

Розподіл донорських органів є ак-
туальною проблемою в Україні саме 
через дефіцит донорських органів. 
Розподіл донорських органів відпо-
відно до закону та принципів спра-
ведливості планується вирішувати 
шляхом включення до програми, яка 
формується на основі “листів очіку-
вання” [4]. “Листи очікування” — це 
списки пацієнтів, які потребують 
трансплантації органу із зазначенням 
особливостей його стану здоров’я. 
Проблема полягає в тому, що паці-
єнт, навіть в дуже серйозному стані 
і знаходиться на першому місці в да-
ному списку, але може не дочекатися 
своєї черги. Насамперед це пов’язано 
з тим, що дуже важко вибрати відпо-
відний орган з існуючого обсягу до-

норських органів через імунологічну 
несумісність і в основному з ураху-
ванням рівня трупного донорства в 
Україні, а величина цієї проблеми з 
кожним днем стає катастрофічною.

Виходячи з цього, державне ре-
гулювання діяльності, пов’язаної з 
трансплантацією, має гарантувати 
рівні права пацієнтам шляхом забез-
печення таких правил [5]:

• вибір реципієнта здійснюється 
тільки відповідно до медичних пока-
зань, які враховують тяжкість стану 
пацієнта, його імунологічні і генетич-
ні характеристики;

• пріоритет донорських органів 
не повинен визначатися виявленням 
переваг окремих груп і спеціальним 
фінансуванням.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Отже, відсутність 
донорських органів та можливості 
трансплантації в Україні змушує па-
цієнтів знаходитися на хронічному 
діалізі або постійному неефектив-
ному консервативному лікуванні, 
що зумовлює соціальну та трудову 
дезінтеграцію пацієнта і лягає на-
вантаженням на державний бюджет 
(шляхом соціальних виплат за інва-
лідністю, втратою працездатності, лі-
кування за кордоном).
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