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Українське медичне право сьогодні пере-
буває у досить активній стадії свого розвитку. 
Спостерігається тенденція до удосконалення 
медико-правових відносин, що пов’язано, на-
самперед, з удосконаленням управлінських 
відносин у сфері медицини з урахуванням за-
рубіжного досвіду, активним розвитком при-
ватної медицини, появою та активним запро-
вадженням в Україні добровільного медичного 
страхування, розвитком відносин у сфері ре-
продуктивних технологій, трансплантології, 
клінічних досліджень, підвищенням юридич-
ної обізнаності населення і, як наслідок, збі-
льшенням кількості судових справ,  суб’єк-
тами яких виступають учасники медичних 
правовідносин. Все це, безумовно, призво-
дить до необхідності вдосконалення нормати-
вно-правової бази правового регулювання ві-
дносин у сфері медицини,  а надалі –  до 
виокремлення галузі медичного права у само-
стійну галузь права.  

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних до-
слідників у сфері медичного права дозволяє 
зробити висновок про відсутність одностай-
ної позиції щодо галузевої самостійності ме-
дичного права. Одні науковці вважають ме-
дичне право галуззю права, інші ж відносять 
останнє до комплексної галузі законодавства. 
Така неузгодженість поглядів може призвести 
до гальмування розвитку галузі та її окремих 
інститутів, що, в свою чергу, може негативно 
вплинути на врегулювання відносин суб’єктів 
у сфері медицини. Отже, зазначене питання і 
наразі є досить актуальним. 

В аспекті галузевої самостійності отриму-
ють висвітлення проблеми предмета та методу 
медичного права, його місця й ролі у вітчизня-
ній правовій системі. Тож усе вищевикладене 
спонукає здійснити власний науковий аналіз 
та висловити свою позицію щодо досліджу-
ваного питання. 

Проблемам медичного права, присвятили 
значну увагу такі вчені, як В.І. Акопов,  
С.Ф. Багненко, Н.Б. Болотіна, Ю.В. Воронен-
ко, З.С. Гладун, Л.М. Дешко, О.М. Козодаєва, 
Б.О. Логвиненко, О.В. Леонтьєв, М.М. Мале-
їна, Я.Ф. Радиш, І.Я. Сенюта, С.Г. Стеценко, 
В.Ю.  Стеценко та ін.  Однак,  на даний час іс-
нують різні наукові погляди на галузеву са-
мостійність медичного права, тож основні з 
них спробуємо проаналізувати,  що і є метою 
статті.  Її новизна полягає у висвітленні пред-
мета і методу правового регулювання суспі-
льних відносин у сфері медицини, та аргуме-
нтації належності медичного права до 
самостійної галузі права.  

Так, російський вчений М.М. Малеїна [1, 
с.26], визначаючи зміст медичного права як 
комплексного утворення, виходить з того, що 
відносини у сфері охорони здоров’я регулю-
ються нормами різної юридичної сили різних 
галузей права. На думку автора, є неправиль-
ним віднесення таких комплексних утворень 
до галузей права, оскільки в них виражена не 
диференціація однорідних норм, а інтеграція 
норм різних галузей в одній за змістом та со-
ціальними цілями сфері діяльності. В.І. Ако-
пов [2, с.11] під медичним правом розуміє 
«сукупність нормативних актів,  які регулю-
ють відносини між громадянином та лікува-
льно-профілактичних закладом, між пацієн-
том та медичним працівником в сфері 
організації надання медичної допомоги, а та-
кож прав, обов’язків та відповідальності у 
зв’язку із проведенням діагностичних, ліку-
вальних, санітарно-гігієнічних заходів». 

О.В. Леонтьєв та С.Ф. Багненко [3, с.119] 
під медичним правом розуміють сукупність 
нормативних актів, які визначають організа-
ційні, структурні, загальноправові відносини 
при наданні лікувально-профілактичної допо-
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моги людям, проведенні санітарно-проти-
епідемічних заходів та інших дій, які пов’язані 
з діяльністю з охорони здоров’я громадян. 

Отже, зазначені науковці не визнають ме-
дичне право самостійною галуззю права, роз-
глядаючи останнє як комплексну галузь зако-
нодавства.  

Не погоджуються із такою позицією інші 
дослідники, такі як Н.Б. Болотіна, В.Д. Вол-
ков, З.С. Гладун, Л.Н. Дешко, В.П. Заболоць-
кий, С.Г. Стеценко, І.Я. Сенюта, А.В. Макси-
мов, І.В. Поляков. Вони не піддають сумніву 
існування медичного права як окремої галузі 
права.  

Так,  Н.Б.  Болотіна [4,  с.118] розглядає ме-
дичне право як систему правових норм, які 
регулюють якісно своєрідні суспільні відно-
сини, змістом котрих є вплив на фізичне і 
психічне здоров’я людини за допомогою ме-
дичних засобів, що здійснюється медичними 
працівниками. На її думку, концепція медич-
ного права виникла з практичних потреб, 
адже кожна людина протягом життя неодмін-
но стає суб’єктом відносин з приводу надання 
медичної допомоги.  У такому розумінні ме-
дичне право «зустрічає» людину при появі її 
на цей світ і супроводжує протягом життя аж 
до відходу у «світ інший». Отже, є велика по-
треба не лише в досконалих засобах лікуван-
ня, діагностування, профілактики, а й в ефек-
тивному юридичному механізмі забезпечення 
права людини на медичну допомогу. 

О.А. Беденко-Зваридчук вважає, що меди-
чне право – це галузь українського права, яка 
є сукупністю правових норм, що регулюють 
суспільні відносини, пов’язані з реалізацією 
прав громадян на здоров’я, зокрема, відноси-
ни між громадянином і лікувально-профілак-
тичною установою, між пацієнтом і медич-
ним працівником у сфері надання медичної 
допомоги, а також їх прав, обов’язків та від-
повідальності у зв’язку з проведенням діагно-
стичних, лікувальних і санітарно-гігієнічних 
заходів [5, с.76].  

В.М. Рудий розуміє «право у сфері охоро-
ни здоров’я» як сукупність (комплекс, масив) 
загальнообов’язкових формально визначених 

правил поведінки (правових норм), що безпо-
середньо стосуються охорони здоров’я й 
пов’язані із застосуванням загального цивіль-
ного, кримінального чи адміністративного 
права з метою забезпечення умов, необхідних 
для охорони здоров’я [5, с.76]. Таким чином, 
науковець вказує на комплексний характер 
галузі медичного права. 

Так само на комплексний характер галузі 
вказують й інші вчені. Зокрема, З.С. Гладун 
зазначає, що медичне право – це комплексна 
спеціалізована галузь права, яка являє собою 
зв’язану внутрішньою єдністю систему пра-
вових норм, що регулюють суспільні відно-
сини у сфері медико-санітарної допомоги та 
охорони здоров’я як окремої людини, так і 
населення в цілому [6, с. 67]. І.Я. Сенюта ви-
значає медичне право як комплексну галузь 
права, якою є сукупність правових норм, що 
регулюють суспільні відносини, котрі вини-
кають у процесі надання медичної допомоги, 
яка застосовується з діагностичною, профіла-
ктичною, лікувальною й реабілітаційно-від-
новною метою з тим, аби забезпечити право 
людини на охорону здоров’я [7, с. 108]. 

Як відомо, структура системи права фор-
мується згідно з предметом і методом право-
вого регулювання. Структура складається з 
норм права, що об’єднуються в інститути й 
субінститути права. У свою чергу, інститути 
й субінститути права об’єднуються в галузі й 
підгалузі права. Основними структурними 
елементами системи права є норми, інститути 
й галузі права.  

Базовим елементом системи права є галузь 
права, яка являє собою сукупність правових 
норм та інститутів, якими регулюються одно-
рідні суспільні відносини. Існують різні підс-
тави класифікації галузей права, проте нам 
імпонує класифікація галузей права, предста-
влена Ю.С. Шемшученком.  

Вчений виокремлює профілюючі, спеціа-
льні й комплексні галузі права. Профілюючі 
галузі – це галузі права, що характеризуються 
чітким предметом і методом правового регу-
лювання. До профілюючих галузей належать 
норми: конституційного, цивільного, адмініс-
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тративного, кримінального, кримінально-про-
цесуального й цивільно-процесуального пра-
ва.  Спеціальні галузі –  це галузі права,  що 
утворилися на основі інститутів чи підгалузей 
профілюючих галузей права згідно першого 
закону діалектики. До спеціальних галузей 
права належать сімейне (сімейне право було 
підгалуззю цивільного права), трудове, фі-
нансове (було підгалуззю адміністративного 
права), виправно-трудове право і право соціа-
льного забезпечення (було правовим інститу-
том). Комплексні галузі – це галузі права, що 
утворилися на межі профілюючих чи спеціа-
льних галузей права і характеризуються чіт-
ким предметом правового регулювання й 
комбінованим методом. У даному випадку 
комбінований метод полягає в поєднанні ім-
перативного й диспозитивного методу. До 
комплексних галузей права науковець відно-
сить, зокрема, аграрне, екологічне, господар-
ське право тощо.  

Враховуючи вищенаведені теоретичні по-
ложення щодо класифікації галузей права, 
спробуємо зробити відповідні висновки в 
контексті медичного права. Аналіз розпочне-
мо із визначення предмета та методу його 
правового регулювання.  

У теорії права під предметом правового 
регулювання прийнято розуміти сукупність 
суспільних відносин, урегульованих нормами 
права. Саме предмет правового регулювання 
вказує, на яку сферу (коло) суспільних відно-
син спрямований вплив норм права (їх диспо-
зицій). 

На думку В.Ю. Стеценка [8, с.297], пред-
мет медичного права – це суспільні відноси-
ни, що виникають у процесі здійснення меди-
чної діяльності.  У свою чергу, під медичною 
діяльністю вчений розуміє комплексну сис-
тему, що включає організацію надання гро-
мадянам медичної допомоги, її безпосереднє 
надання в рамках діагностичних, лікувальних 
і профілактичних заходів, а також контроль 
якості медичних послуг, що надаються. На 
його думку, дане визначення медичної діяль-
ності акцентує увагу на тих процесах, уході 
яких виникають численні суспільні відноси-

ни, що складають предмет медичного права. 
Перелік таких процесів не може бути вичерп-
ним, оскільки медична наука розвивається, 
надання медичної допомоги постійно удоско-
налюється, з’являються все новій нові області 
охорони здоров’я, що спричиняє появу нових 
суспільних відносин. Проте, як основа для 
сприйняття предмета медичного права зазна-
чене визначення є виправданим.  

І.Я. Сенюта вважає, що до предмета медич-
ного права входять всі суспільні відносини, що 
виникають у процесі надання медичної допо-
моги, яка застосовується з діагностичною, 
профілактичною, лікувальною й реабілітацій-
но-відновною метою з тим, аби забезпечити 
право людини на охорону здоров’я [7, с.109].  

Н.Б. Болотіна під предметом медичного 
права розуміє якісно своєрідний комплекс 
суспільних відносин, які виникають в резуль-
таті безпосереднього впливу на людину ме-
дичними засобами. Тобто, предметом медич-
ного права виступають суспільні відносини, 
що виникають при наданні медичної допомоги. 
До таких належать відносини з приводу на-
дання всіх видів медичної допомоги; відноси-
ни щодо забезпечення хворих лікарськими  
засобами, протезно-ортопедичними, корегую-
чими засобами, слуховими апаратами; відно-
сини з приводу проведення медичної експер-
тизи, біомедичних дослідів на людині. Всі інші 
відносини, що так чи інакше пов’язані з меди-
чними,  до предмета цього права не входять 
(наприклад, відносини щодо промислової са-
нітарії, санітарного нагляду, медичного стра-
хування, організації медичних закладів, спів-
відношення компетенцій між окремими струк-
турними ланками таких закладів) [4, с.77]. 

Л.М. Дешко вважає, що предмет медично-
го права складають суспільні відносини, які 
виникають у процесі здійснення медичної й 
фармацевтичної діяльності [9, с.122].  

Отже, аналіз наведених визначень свідчить 
про неоднорідність підходів до визначення 
предмета медичного права. Відносини, що 
ним урегульовуються, або зводяться до на-
дання медичної допомоги й права особи на 
охорону здоров’я, або навпаки – розширю-
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ються до фармацевтичної діяльності й медич-
ного страхування. Крім того, серед авторів 
по-різному визначаються такі поняття, як 
«охорона здоров’я», «медична діяльність», 
«медична допомога». 

З цього приводу вважаємо аргументова-
ною позицію Б.О. Логвиненка [5, с.77], який 
стверджує, що предмет медичного права не 
можна зводити до здійснення медичної діяль-
ності. При цьому він посилається на нормати-
вне визначення медичної діяльності, яке за-
кріплено Інструкцією про порядок надання 
Комітетом з питань народної і нетрадиційної 
медицини при Міністерстві охорони здоров’я 
України спеціального дозволу для прова-
дження медичної діяльності в галузі народної 
і нетрадиційної медицини, затвердженою на-
казом Міністерства охорони здоров’я України 
(далі – МОЗ) від 10.08.2000 р. № 195 «Про 
надання спеціального дозволу на медичну ді-
яльність у галузі народної і нетрадиційної ме-
дицини». Пунктом 1.2.1 Інструкції медична 
діяльність закріплена як регламентована Ос-
новами законодавства України про охорону 
здоров’я, іншими актами законодавства з пи-
тань охорони здоров’я, нормативно-право-
вими актами МОЗ України діяльність з на-
дання громадянам лікувально-профілактичної 
допомоги. Виходячи з цього, використання 
словосполучення «медична діяльність» у де-
фініції дещо звужує предмет медичного пра-
ва, а відтак і розуміння медичного права як 
галузі національного права. Б.О. Логвиненко 
вважає, що особливостями предмета медич-
ного права є те, що до нього входять суспіль-
ні відносини, об’єднуючим елементом яких є 
саме сфера медицини. Пояснюючи власну 
думку, він зазначає, що медициною охоплю-
ються наукові знання й медична діяльність [5, 
c.78]. Отже, намагаючись уніфікувати й спро-
стити розуміння предмета медичного права, 
пропонує включити до нього суспільні відно-
сини, що виникають у сфері медицини.  

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що 
правовідносини,  які входять до предмета ме-
дичного права, слід поділити на дві групи. До 
першої групи відносин слід віднести ті, які 

виникають при здійсненні медичної діяльнос-
ті з надання медичної допомоги. Це відноси-
ни між пацієнтом і лікарем при здійсненні 
останнім профілактичних, діагностичних, лі-
кувальних заходів. На нашу думку, вони ста-
новлять «кістяк» відносин у сфері медицини. 
Другу групу відносин становлять відносини, 
пов’язані із наданням медичної допомоги,  а 
саме:відносини у сфері внутрішньої організа-
ції надання медичних послуг; ліцензування та 
акредитація медичних організацій;із здійс-
нення контролю та нагляду у сфері охорони 
здоров’я; обов’язкове медичне страхування 
тощо. Ці відносини пропонуємо назвати ор-
ганізаційно-правовими відносинами у сфері 
медицини, оскільки вони є базисом виник-
нення відносин при здійсненні медичної дія-
льності з надання медичної допомоги й забез-
печують якісне її надання. 

Таким чином, вважаємо, що предметом 
медичного права є суспільні відносини, що 
виникають при здійсненні медичної діяльнос-
ті з надання медичної допомоги та організа-
ційно-правові відносини у сфері медицини. 

Висновки щодо самостійності галузі меди-
чного права не можуть базуватися лише на 
визначенні предмета галузі, оскільки не менш 
важливим елементом будь-якої галузі права є 
метод правового регулювання, який являє со-
бою сукупність прийомів і способів,  за допо-
могою яких відбувається регулювання суспі-
льних відносин. 

Метод галузі права – це сукупність прийо-
мів і способів, за допомогою яких відбуваєть-
ся регулювання суспільних відносин, що вхо-
дять до її предмета.  

Як зазначає В.Г. Стеценко [8, с.298], вра-
ховуючи, що імперативному методу властиві 
відносини влади – підпорядкування за рахунок 
наявності як сторони право відносин уповно-
важеного органу держави, а диспозитивному 
методу властива рівність сторін правовідно-
син, необхідно відмітити комплексне викори-
стання в медичному праві методів правового 
регулювання. Як використання імперативного 
методу в правовому регулюванні суспільних 
відносин у сфері медицини автор наводить 
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приклад організації й управління в системі 
охорони здоров’я, коли керівники вищестоя-
щих органів управління охороною здоров’я 
взаємодіють із підпорядкованими ними пред-
ставниками лікувально-профілактичних уста-
нов. У той же час правові відносини між паці-
єнтом і лікарем при наданні медичної 
допомоги, на думку В.Г. Стеценка [8, с.299] 
регулюються за допомогою диспозитивного 
методу, проявом чого служить рівність 
суб’єктів правовідносин і можливість самос-
тійного визначення своєї поведінки.  

На комплексне застосування імперативно-
го та диспозитивного методу в медичному 
праві вказує й О.М.  Козодаєва.  На її думку 
імперативний метод у медичному праві вико-
ристовується при здійсненні правового регу-
лювання виконання владних розпоряджень 
медичними організаціями, які спрямовані на 
забезпечення якості, не допуску некомпетен-
тних осіб до зайняття медичною практикою 
(ліцензування, стандартизація, сертифікація) 
тощо. Диспозитивний метод передбачає юри-
дичну рівність учасників правовідносин. Від-
носини медичної діяльності – це правовідно-
сини, які виникають між суб’єктами з 
приводу надання медичних послуг та деякі 
інші [10, с.250]. 

Оскільки державна система охорони здо-
ров’я в Україні історично була сформована як 
монопольна, з жорсткими адміністративними 
методами управління всіма соціально-еконо-
мічними процесами в галузі, відносини у сфері 
охорони здоров’я, безумовно, за своєю при-
родою були, а в окремих випадках і сьогодні 
залишаються, адміністративними. Як відомо, 
адміністративному праву притаманний імпе-
ративний метод правового регулювання сус-
пільних відносин. З іншого боку, розвиток 
приватної медицини, медичного страхування 
та й самі правовідносини в ланцюгу «лікар-
пацієнт» потребують більшої свободи вибору 
можливого варіанта поведінки учасників та-
ких відносин, а отже їм притаманний диспо-
зитивний метод правового регулювання. 

Ми погоджуємося з думками щодо засто-
сування комплексного, імперативно-диспо-

зитивного методу правового регулювання в 
медичному праві, і вважаємо, що для відно-
син, які виникають при здійсненні медичної 
діяльності з надання медичної допомоги ха-
рактерним є диспозитивний метод правового 
регулювання, а для організаційно-правових 
відносин у сфері медицини – відповідно ім-
перативний метод правового регулювання. 

Отже, враховуючи вищевикладені теоре-
тичні положення щодо класифікації галузей 
права, вважаємо, що медичне право є самос-
тійною комплексною галуззю права, яка 
утворилася на межі профілюючих галузей 
права (профілюючими, на нашу думку, є ад-
міністративне, цивільне право, права соціаль-
ного забезпечення), предметом якої є суспі-
льні відносини,що виникають при здійсненні 
медичної діяльності з надання медичної до-
помоги та організаційно-правові відносини у 
сфері медицини, в основі правового регулю-
вання яких покладено комбінований (імпера-
тивно-диспозитивний метод) правового регу-
лювання. 

Усвідомлення самостійної галузевої нале-
жності медичного права сприятиме його по-
дальшому розвитку, удосконаленню правового 
регулювання окремих галузевих інститутів, 
запровадженню нових механізмів охорони та 
захисту прав та інтересів суб’єктів у сфері 
охорони здоров’я. 
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Зроблена спроба визначити місце медичного права в системі права,. визначені групи 
відносин, які становлять предмет медичного права, та проаналізовано метод правового 
регулювання медичних відносин. Зроблено висновок щодо комплексного характеру 
галузі медичного права, яка має самостійний предмет та метод правового регулюван-
ня, а отже належить до самостійних галузей права.  

*** 
Губанова О.В. Медицинское право в системе права: взгляд на проблему  

Сделана попутка определить место медицинского права в системе права. Определены 
группы отношений, составляющие предмет медицинского права, и проанализирован 
метод правового регулирования медицинских правоотношений. Сделан вывод о ком-
плексном характере отрасли медицинского права, которая имеет свой предмет и метод 
правового регулирования, а потому является самостоятельной отраслью права. 

*** 
Gubanova O.V. Medical Law in the Legal System: Look at the Problem 

The article is based on an analysis of scientific views on the issue of independence of medi-
cal law as branch of law, an attempt to determine the place of medical law in the system of 
law is made. Based on the analysis of social relations emerging in the field of medicine, a 
group of relationships, that form the subject of health law, are identified, and the method of 
legal regulation of medical relations is analyzed. The conclusion about the complex nature of 
medical law is made; assuming medical law has its own subject and method of legal regula-
tion, and therefore belongs to system of law as the separate branch o flaw. 
 




