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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ 

МЕДИЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН  
В УКРАЇНІ

Анотація. Трансформацію системи охорони здоров’я зараховано до першочер-
гових реформ, адже сучасний стан політики щодо збереження здоров’я нації має низ-
ку проблем, оскільки виникають передумови реальної загрози здоров’ю населення. 

На сьогодні Україна впроваджує кардинальні, комплексні та якісні зміни в сис-
темі охорони здоров’я, спрямовані на створення системи охорони здоров’я, орієн-
тованої на пацієнта, спроможної забезпечити медичне обслуговування всіх грома-
дян України на рівні розвинутих європейських держав. На сьогодні в  усьому світі 
підвищується інтерес до питань захисту прав суб’єктів медичних правовідносин. Це 
потребує, передусім, ефективного державного регулювання захисту прав суб’єктів 
медичних правовідносин, належного нормативно-правового підґрунтя. Саме тому 
шляхи удосконалення механізмів державного регулювання захисту прав суб’єктів 
медичних правовідносин є актуальними завданнями сьогодення.

Ця стаття має на меті дослідити сучасний стан механізмів державного регулю-
вання прав пацієнтів та медичних працівників в Україні, а також визначити напрями 
удосконалення механізмів державного регулювання прав суб’єктів медичних право-
відносин в Україні. 
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Наукова розвідка ґрунтується на системному аналізі основних джерел дослі-
джень державного регулювання охорони здоров’я та нормативно-правових доку-
ментів, що регулюють права пацієнтів та медичних працівників, а також механізми 
захисту їхніх прав.

У статті визначається, що необхідно розробити та прийняти закон, який би не 
тільки врегульовував правовий статус пацієнтів, а й вирішував питання захисту та-
ких прав. Також, необхідно здійснити організаційно-правові заходи щодо запрова-
дження Офісу пацієнта. Важливими на сьогодні є питання реалізації права пацієнта 
на вибір лікаря, а також створення умов на судовий захист у разі порушення прав 
людини на охорону здоров’я. Водночас в  умовах трансформації системи охорони 
здоров’я потрібно врахувати права і медичних працівників, які часто порушуються 
шляхом прийняття закону, який би регулював ці відносини. З метою захисту прав 
медичних працівників, зокрема забезпечення безпечних умов надання медичної 
допомоги доцільно внести зміни до чинного законодавства.

Ключові слова: державне регулювання, механізми державного регулювання, 
сфера охорони здоров’я, медична допомога, права суб’ктів медичних правовідно-
син, права пацієнтів, права медичних працівників, захист прав суб’єктів медичних 
правовідносин.

Vasiuk Nataliia Olegivna, 
PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Social and 
Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration under the President of 
Ukraine, 20, A.Tsedika Str., Kyiv, 03057, phone: 0504103673, e-mail: natvasus@gmail.com,  
https://orcid.org/0000-0002-8493-6644

Andriyako Inna Alexandrovna, 
Chief Specialist of the Department of Control and Analytical Work of the Department for Control and 
Analytical Work and Organizational Support, Department of Health Care of the Executive Body of 
the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration), 01001, Kyiv, st. Prorizna, 19, tel.: 0679448736, 
e-mail: inna.andriyako@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-2350-5162

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF PUBLIC 
ADMINISTRATION OF THE PUBLIC REGULATION 

OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF 
MEDICAL LEGAL ENTITIES IN UKRAINE

Abstract. Ukraine has inherited an extensive and highly centralized healthcare system 
that has not been maintained properly due to the sharp transition to a market economy, 
the economic downturn and lack of reforms in this area. This has led to a deep crisis in the 
healthcare system.

To date Ukraine is introducing cardinal, comprehensive and qualitative changes in 
the healthcare system aimed at creating a patient-centered healthcare system capable of 
providing healthcare to all Ukrainian citizens at the level of developed European countries. 
This requires, first and foremost, the effective implementation of the public anti-crisis 
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healthcare management, with the proper legal basis. That is why the ways of improving 
the mechanisms of public crisis management of healthcare are urgent tasks of today.

This article aims to analyze the public healthcare management of Ukraine and identify 
the prospects for developing mechanisms of the public crisis management in this field.

Scientific intelligence is based on a systematic analysis of the main sources of 
research of the public anti-crisis management and normative-legal documents that 
provide implementation of transformations in the field of healthcare in Ukraine, in order 
to overcome the crisis phenomena, in particular implementation of financial regulation, 
activities in the field of availability and quality of medical care, etc.

The article identifies that the main problems of the healthcare crisis in Ukraine are 
depopulation, insufficient resources, including financial, logistical and human resources, 
etc. The legislation of Ukraine defines the procedure of transformation of the healthcare 
system that provides for improvement of the mechanisms of the public anti-crisis 
management in order to improve the healthcare system.

It is proved that the most important component of the organizational and legal 
mechanisms of the public anti-crisis management of healthcare is ensuring the availability 
and quality of medical care, as well as the introduction of compulsory social health 
insurance, by adopting appropriate legal acts.

Keywords: healthcare; public healthcare management; healthcare transformation; 
healthcare crisis; public healthcare crisis management.

Постановка проблеми. Врахову-
ючи те, що метою трансформації сис-
теми охорони здоров’я є забезпечен-
ня всім громадянам України рівний 
доступ до якісних медичних послуг та 
перебудова системи охорони здоров’я 
таким чином, щоб у її центрі був паці-
єнт [1], вважаємо, що зміни необхідно 
здійснити стосовно забезпечення та 
захисту прав пацієнтів та медичних 
працівників.

Суб’єкти наділені особливим право-
вим статусом медичних правовідносин 
та коло осіб які можуть набути такий 
статус обмежене законодавством [2]. 

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. На важливості на-
укового пошуку щодо різних складо-
вих державної політики та державного 
регулювання сфери охорони здоров’я 
України наголошують О.Баєва, М.Бі-
линська, Н.Васюк, Ю.Вороненко, Л.
Жаліло, Д.Карамишев, В.Князевич, 
Н.Кризина, І.Кринична, З.Надюк, Я.Ра-

диш, І.Рожкова, І.Солоненко та інші 
дослідники. 

У контексті правового регулювання 
медичної діяльності окремі питання 
прав пацієнтів та медичних працівни-
ків найбільш ґрунтовно висвітлювали 
у своїх працях І.Бедрик, В.Безпрозван-
на, Л.Буравльов, Л.Дешко, Р.Гревцова, 
Н.Мєзєнцева, В.Москаленко, І.Сенюта, 
С.Стеценко та ін.

Мета статті полягає у дослідженні 
сучасного стану механізмів державно-
го регулювання прав пацієнтів та ме-
дичних працівників в Україні, а також 
визначення напрямів удосконалення 
механізмів державного регулювання 
прав суб’єктів медичних правовідно-
син в Україні.

Виклад основного матеріалу. 
Держава згідно з  Конституцією Укра-
їни гарантує всім громадянам реалі-
зацію прав у  сфері охорони здоров’я, 
визнає право кожного громадянина 
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України на охорону здоров’я і забезпе-
чує його захист [3].

Законодавство визначає поняття 
«пацієнт» як фізичну особу, яка звер-
нулася за медичною допомогою та/або 
якій надається така допомога. Кожен 
громадянин має право на безоплатне 
отримання у державних та комуналь-
них закладах охорони здоров’я медич-
ної допомоги, до якої належать [3]:

• екстрена медична допомога;
• первинна медична допомога;
• вторинна (спеціалізована) 

медична допомога, що надається за 
медичними показаннями у  порядку, 
встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у  сфері 
охорони здоров’я;

• третинна (високоспеціалізова-
на) медична допомога, що надається 
за медичними показаннями у  поряд-
ку, встановленому центральним ор-
ганом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики 
у сфері охорони здоров’я;

• паліативна допомога, що на-
дається за медичними показаннями 
у  порядку, встановленому централь-
ним органом виконавчої влади, що за-
безпечує формування державної полі-
тики у сфері охорони здоров’я.

Держава гарантує безоплатне на-
дання медичної допомоги у  держав-
них та комунальних закладах охорони 
здоров’я за епідемічними показання-
ми, а  також судовий захист права на 
охорону здоров’я у разі його порушен-
ня [3].

Отже, законодавством України ви-
значаються правові, економічні, орга-
нізаційні основи захисту прав та за-
конних інтересів пацієнтів.

Сьогодні важко не лише довести 
провину лікувального закладу у втраті 
здоров’я пацієнта. Навіть у  разі при-
йняття судом позитивного рішен-
ня більшість їх не виконується, адже 
відповідачами зазвичай є бюджетні 
установи з певним кошторисом та ви-
тратами. Щодо індивідуальної відпо-
відальності медичних працівників, то 
її практично немає, головний лікар не 
має впливу на своїх підлеглих у  разі 
завдання ними шкоди [4].

Проблеми, з  якими на практиці 
зустрічаються правники при захисті 
прав суб’єктів медичних правовідно-
син, потребують, на думку І.Сенюти, 
тривимірності [5]: 

1) удосконалення законодавства 
у сфері охорони здоров’я, з виваженим 
і системним підходом до нормопроек-
тування; 

2) уніфікації судової практики, 
врахування правових позицій Євро-
пейського суду з прав людини; 

3) підвищення рівня фаховості 
правників, у т.ч. при їх бажанні спеціа-
лізації на медичному праві. 

В умовах трансформації системи 
охорони здоров’я видається важли-
вим два права людини у сфері охоро-
ни здоров’я, які отримали законодавче 
врегулювання, а  саме право на віль-
ний вибір лікаря та право на безоп-
латну медичну допомогу в державних 
і  комунальних закладах охорони здо-
ров’я [6].

Загалом на сьогодні в Україні ство-
рено умови для реалізації пацієнтами 
як права на медичну допомогу, так 
і  права на оскарження дій медичних 
працівників при виникненні юри-
дичного конфлікту, пов’язаного з  на-
данням медичної допомоги. Кожний 
зі способів досудового захисту прав 
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і  звернення до суду має свої перева-
ги й  недоліки, однак варто підкрес-
лити, що при виникненні юридичних 
конфліктів у  сфері медичної діяльно-
сті в українського пацієнта сьогодні є 
досить широкий вибір цивілізованих 
способів і  засобів відновлення пору-
шених прав при наданні медичної до-
помоги [4].

Щодо питання законодавчого вре-
гулювання правового статусу пацієнта, 
то в Україні вже проводилась законо-
проектна діяльність з  цього питання. 
Так, є зареєстровані законопроекти 
щодо прав пацієнтів, при чому існува-
ли суттєві відмінності, що може свід-
чити про відсутність спільного чіткого 
розуміння в суспільстві та парламенті 
прав пацієнтів та їх змісту. Досить ма-
сово в  Україні серед медичної спіль-
ноти поширена позиція, що закон про 
права пацієнтів повинен прийматися 
в  пакеті з  законом про права медич-
них працівників. Також, варто наголо-
сити, що більш нагальним питанням є 
не правове врегулювання прав пацієн-
тів, а  визначення в  правових нормах 
механізмів реалізації таких прав [7].

На сьогодні багато напрямів зали-
шаються не врегульованими правови-
ми нормами, зокрема, немає закріпле-
ного нормативно чіткого алгоритму 
дій в  рамках взаємодії «пацієнт-лі-
кар». Питання соціального захисту 
медичних працівників також потребує 
подальшого удосконалення та уніфі-
кації. Можна погодитися, що з метою 
належного проведення трансформа-
ції сфери охорони здоров’я та захисту 
прав і  свобод учасників правовідно-
син в сфері охорони здоров’я, необхід-
но інтенсифікувати процеси правової 
освіти в цій сфері [8].

Виникає необхідність у здійснення 
обліку медичних помилок, проведен-
ня їх аналізу та створення інструменту 
реагування на їх виникнення шляхом 
створення нової структури – Офіс па-
цієнта, діяльність якого полягає у  ко-
мунікації між МОЗ України та пацієн-
тами: збір усіх звернень хворих [9].

Важливим аспектом щодо подаль-
ших змін в  охороні здоров’я є необ-
хідність інституційного оформлення 
ринку праці медичних працівників. 
Основними ознаками такого ринку 
праці повинні стати [10]: 

• суспільне визнання унікаль-
ності праці медичного працівника, яке 
повинно бути зафіксоване в  норма-
тивно-правових актах та соціальних 
інституціях; 

• законодавче закріплення ін-
ституту професійного самоврядуван-
ня медичних працівників; 

• заборона практики викори-
стання медиків не за їхньою спеціаль-
ністю та у діяльності, нижчій за рівень 
професійної підготовки працівника; 

• утвердження у  правових та 
економічних нормах рівності праців-
ника та роботодавця у галузі охорони 
здоров’я; 

• посилення з боку держави ре-
гулювання та контролю оплати праці 
медичних працівників, тривалості ро-
бочого дня; послаблення виконання 
цих функцій працедавцями; 

• забезпечення та розвиток ді-
лових стосунків, умов постійного спів-
робітництва між працівниками, пра-
цедавцями та управлінцями охороною 
здоров’я; 

• утворення соціальних інсти-
туцій, пов’язаних з  формуванням та 
використанням трудового потенціалу 
галузі охорони здоров’я. 
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Згідно з  офіційними даними ос-
таннім часом загальна кількість заре-
єстрованих в  Україні протиправних 
посягань на життя та здоров’я праців-
ників лише системи екстреної медич-
ної допомоги становила 543 випадки, 
два з  них призвели до інвалідизації, 
а  три  – до летального кінця. Але це 
лише офіційно зафіксовані випадки, 
проте є всі підстави вважати, що таких 
ситуацій у нашій країні набагато біль-
ше. Як свідчить практика, у  разі от-
римання легких тілесних ушкоджень 
медичні працівники не завжди звер-
таються до правоохоронних органів, 
зазвичай посилаючись на відсутність 
часу або коштів на отримання на-
лежної правової допомоги та захисту 
власних прав [11]:

Важливим аспектом забезпечення 
захисту професійної діяльності медич-
них та фармацевтичних працівників є 
посилення кримінальної відповідаль-
ності за посягання на життя, здоров’я 
медичних та фармацевтичних праців-
ників та інші злочини, спрямовані на 
перешкоджання здійснення вказани-
ми працівниками своєї професійної 
діяльності. Враховуючи відсутність 
в Україні законодавчих норм, які вста-
новлюють відповідальність за злочи-
ни, учинені проти життя і  здоров’я, 
а саме посягання на життя і здоров’я, 
захоплення як заручника, погрозу або 
насильство щодо медичних та фарма-
цевтичних працівників при виконанні 
ними службових обов’язків, доцільно 
визначити у  Кримінальному Кодек-
сі України заходи щодо посилення 
такої відповідальності, ураховуючи 
підвищений ризик для медичних та 
фармацевтичних працівників підда-
тися нападу під час виконання своєї 
професійної діяльності, закріпивши 

механізм їх дотримання з  урахуван-
ням положень Конституції України 
та відповідних міжнародних догово-
рів щодо гарантування права кожної 
людини на життя та охорону здоров’я 
[12].

Отже, можна погодитися з  В.Без-
прозванною, що основними напря-
мами вдосконалення механізмів дер-
жавного регулювання прав медичних 
працівників є [13]: 

• законодавче закріплення прав 
медичних працівників спеціальним 
Законом України “Про права медич-
них і фармацевтичних працівників”; 

• запровадження в державі стра-
хової відповідальності, пов’язаної 
з професійною медичною діяльністю; 

• прийняття Етичного кодексу 
лікаря. 

В багатьох країнах обов’язковим 
є страхування професійної відпові-
дальності медичного працівника. За 
кордоном, особливо в  розвинених 
державах, велику роль відіграє лікар-
ське самоврядування. Там, де членство 
у самоврядних лікарських асоціаціях є 
обов’язковим, вони наділені правом 
вирішувати питання з допуску до про-
фесії, дисциплінарними повноважен-
нями щодо медика, аж до позбавлення 
його права на медичну практику (звіс-
но, за наявності для цього вагомих 
підстав). Водночас такі асоціації дба-
ють про юридичну підтримку лікаря (у 
випадках, коли пред’явлено цивільний 
позов чи відкрито кримінальне прова-
дження, це надзвичайно важливо). До 
речі, «медичні» справи в  усьому світі 
визнано однією з найскладніших кате-
горій справ. Хоча ситуація із засобами 
доказування, зокрема із судово-ме-
дичною експертизою, у  багатьох за-
рубіжних країнах є набагато кращою, 
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ніж у нас. Особливо складно доводити 
причинно-наслідковий зв’язок між 
протиправним діянням і  наслідками 
(шкодою), а  також вину медичного 
працівника. У деяких країнах відшко-
дування збитків у  певному розмірі 
відбувається незалежно від наявності 
чи відсутності вини медика, існують 
так звані охороноздоровчі суди (на-
приклад, у  Швеції та Новій Зеландії), 
рішення яких може бути оскаржене 
у «звичайному» суді. У США певні «ме-
дичні» справи розглядає суд присяж-
них [14].

Отже, страхування професійної 
відповідальності, пов’язаної із завдан-
ням шкоди здоров’ю та життю паці-
єнтів у  результаті надання медичної 
допомоги чи проведення клінічних 
досліджень, є важливим інструментом 
соціального захисту як громадян, так 
і медичних працівників [13].

Також, у грудні 2019 р. Верховною 
Радою України схвалено проект закону 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо невідклад-
них заходів у сфері охорони здоров’я», 
яким передбачено, що звільнення 
працівників закладів, які реорганізу-
ються в  комунальні некомерційні та 
казенні підприємства, допускається 
лише у  разі, якщо неможливо пере-
вести працівника за його згодою на 
іншу роботу [15].

Таким чином, трансформаційні 
перетворення у  сфері охорони здо-
ров’я можливо здійснювати лише за 
умов впровадження ефективної моде-
лі функціонування галузі, створення 
гідних умов праці та оплати праці ме-
дичних працівників, а також забезпе-
чення конституційних прав громадян 
на охорону здоров’я, медичну допомо-

гу, рівний і справедливий доступ кож-
ної людини до медичних послуг [16].

Висновки. Вважаємо за необхідне 
розробити та прийняти закон, який би 
не тільки врегульовував правовий ста-
тус пацієнтів, а  й вирішував питання 
захисту таких прав. Також, необхідно 
здійснити організаційно-правові за-
ходи щодо запровадження Офісу паці-
єнта. Важливими на сьогодні є питан-
ня реалізації права пацієнта на вибір 
лікаря, а також створення умов на су-
довий захист у  разі порушення прав 
людини на охорону здоров’я.

Водночас в  умовах трансформації 
системи охорони здоров’я потрібно 
враховувати права і медичних праців-
ників, які часто порушуються шляхом 
прийняття закону, який би регулював 
ці відносини. З метою захисту прав 
медичних працівників, зокрема за-
безпечення безпечних умов надання 
медичної допомоги доцільно внести 
зміни до чинного законодавства.
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