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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасний стан вітчизняної охорони здоров’я 

переважною мірою не відповідає вимогам, які висуваються до такого 

важливого напряму соціальної політики держави. Низька середня тривалість 

життя громадянина України, високі показники захворюваності та смертності у 

працездатному віці, декларативність конституційної норми про безоплатність 

медичної допомоги, – усі ці та багато інших факторів свідчать про 

необхідність пошуку шляхів удосконалення стану справ у галузі медицини. 

Реалії сьогодення засвідчують підвищення ролі та значення правових 

механізмів у справі забезпечення охорони здоров’я громадян. Провідна роль у 

цьому належить адміністративному праву, норми якого призначені 

врегульовувати питання публічного управління медичною галуззю, а також 

забезпечення та захист прав, свобод і законних інтересів пацієнтів у взаєминах 

з органами публічної адміністрації, до повноважень яких входить організація 

охорони здоров’я. 

Соціально небезпечні захворювання у всі часи викликали підвищену 

увагу як у середовищі фахівців, так і суспільстві в цілому. Це зумовлено тими 

негативними соціальними наслідками, які продукують туберкульоз, ВІЛ/СНІД, 

інші подібні захворювання із швидкістю розповсюдження та складністю 

протидії їм. Адміністративне право не повинно залишатись осторонь цих 

проблем, оскільки багато в чому ефективність протидії соціально небезпечним 

захворюванням залежить від належної нормативно-правової регламентації 

суспільних відносин, що виникають у сфері розповсюдження, лікування, 

запобігання цим захворюванням, від якісного публічного управління 

медичною галуззю загалом. 

Потребують свого наукового опрацювання такі важливі напрями 

адміністративно-правового регулювання організації охорони здоров’я при 

соціально небезпечних захворюваннях, як принципи такої діяльності; аналіз 
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сучасного стану нормативно-правового забезпечення протидії соціально 

небезпечним захворюванням у контексті реалізації права на охорону здоров’я; 

ключові засади побудови системи охорони здоров’я для запобігання та 

боротьби з такого роду хворобами; форми та методи діяльності органів 

охорони здоров’я у сфері забезпечення прав осіб, хворих на соціально 

небезпечні захворювання; організаційно-правові засади підвищення дієвості 

законодавства, спрямованого на боротьбу із соціально небезпечними 

захворюваннями тощо. 

Науково-теоретичною базою дослідження стали загальнотеоретичні праці 

вітчизняних та зарубіжних фахівців як адміністративного, так і інших галузей 

права: В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, І.В. Арістової, О.М. Бандурки, 

Д.М. Бахраха, В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, І.П. Голосніченка, 

Р.А. Майданика, В.І. Курила, О.Л. Копиленка, В.Я. Настюка, В.І. Олефіра, 

О.П. Орлюк, С.В. Пєткова, Р.А. Ромашова, В.П. Сальникова, А.О. Селіванова, 

Ю.М. Старілова, С.Г. Стеценка, Н.Ю. Хаманевої, Ю.С. Шемшученка та ін. 

Підґрунтям для безпосереднього дослідження адміністративно-правового 

регулювання організації охорони здоров’я при соціально небезпечних 

захворюваннях стали праці С.В. Агієвець, В.І. Акопова, Т.А. Александріної, 

Я.М. Буздуган, І.О. Буряка, В.Д. Волкова, Ю.В. Вороненка, Л.М. Дешко, 

Б.О. Логвиненка, М.М. Малєїної, В.Є. Михайлова, В.М. Пашкова, 

О.Г. Пелагеши, О.М. Піщіти, О.О. Прасова, Н.В. Путіло, Л.О. Самілик, 

Т.В. Семигіної, О.В. Солдатенко, І.М. Солоненка, Р.О. Стефанчука, 

В.Ю. Стеценко, Т.О. Тихомирової, Г.М. Токарєва, Ю.І. Фещенка, І.І. Хожило, 

Я.М. Шатковського, Н.В. Шевчук та ін. 

Дисертантові відома наукова праця М.М. Купалова «Адміністративно-

правове регулювання протидії поширенню соціально небезпечних хвороб в 

Україні» (2015 р.), проте у ній основний акцент зроблено саме на протидії 

поширенню соціально небезпечних хвороб в Україні через аналіз 
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інформаційного забезпечення протидії поширенню соціально небезпечних 

хвороб в Україні, юридичної відповідальності за правопорушення у сфері 

протидії поширенню соціально небезпечних хвороб в Україні тощо. Водночас 

у дисертаційній роботі розглядаються невирішені проблеми адміністративно-

правового регулювання організації охорони здоров’я при соціально 

небезпечних захворюваннях, тобто акцент робиться на публічно-

управлінських засадах організації охорони здоров’я при таких захворюваннях. 

Таким чином, необхідно зазначити, що натепер в Україні немає 

ґрунтовних комплексних наукових досліджень, присвячених проблемам 

адміністративно-правового регулювання організації охорони здоров’я при 

соціально небезпечних захворюваннях. Це і зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи юридичного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Дисертаційне дослідження проводилося в руслі виконання законів 

України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014−2018 роки» від 20 жовтня 2014 р. 

№ 1708-VII та «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної 

програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012−2016 роки» 

від 16 жовтня 2012 р. № 5451-VI. 

Дисертацію виконано з урахуванням Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2011–2015 р.р., затверджених 24 вересня 2010 р. № 14-10 

загальними зборами Національної академії правових наук України (розділ 

«Правові механізми забезпечення і захисту прав та свобод людини і громадянина»). 

Дисертант запропонувала стратегію адміністративно-правового 

регулювання організації охорони здоров’я при соціально небезпечних 

захворюваннях. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розроблення ключових засад адміністративно-правового регулювання 

організації охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях. Для 

досягнення цієї мети поставлено такі завдання: 

– здійснити загальну правову характеристику організації охорони 

здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях в Україні; 

– запропонувати принципи адміністративно-правового забезпечення 

охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях; 

– проаналізувати сучасний стан нормативно-правового забезпечення 

охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях в Україні в 

контексті реалізації права на охорону здоров’я; 

– розкрити адміністративно-правові основи побудови системи охорони 

здоров’я для запобігання та боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями; 

– охарактеризувати форми та методи діяльності органів охорони здоров’я 

у сфері забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання; 

– дослідити організаційно-правові засади підвищення дієвості 

законодавства, спрямованого на боротьбу із соціально небезпечними 

захворюваннями; 

– сформулювати шляхи удосконалення адміністративно-правового 

регулювання організації охорони здоров’я при соціально небезпечних 

захворюваннях в контексті розвитку медичного права в Україні. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у сфері 

організації охорони здоров’я. 

Предмет дослідження – адміністративно-правове регулювання 

організації охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є сукупність загальнонаукових і спеціальних методів пізнання. 
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Дослідження суспільних процесів здійснювалося з урахуванням реальних 

умов, часу та рівня соціально-економічного і політичного розвитку 

суспільства. За допомогою загальнонаукових методів пізнання 

досліджувались: для загальної правової характеристики організації охорони 

здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях в Україні використано 

діалектичний метод (підрозділ 1.1); логіко-семантичний метод застосовано для 

поглиблення понятійно-категоріального апарату досліджуваної проблематики 

та характеристики принципів адміністративно-правового забезпечення 

охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях (підрозділи 1.1, 

1.2); системно-структурний метод використано для дослідження 

адміністративно-правових основ побудови системи охорони здоров’я для 

запобігання та боротьби із соціально небезпечними захворюваннями 

(підрозділ 2.1); за допомогою методу системного аналізу досліджувалися 

організаційно-правові засади підвищення дієвості законодавства, 

спрямованого на боротьбу із соціально небезпечними захворюваннями 

(підрозділ 2.3). За допомогою спеціальних методів пізнання досліджувались: 

сучасний стан нормативно-правового забезпечення охорони здоров’я при 

соціально небезпечних захворюваннях в Україні в контексті реалізації права на 

охорону здоров’я досліджувався з використанням формально-юридичного 

методу (підрозділи 1.3, 2.3); форми та методи діяльності органів охорони 

здоров’я у сфері забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні 

захворювання аналізувалися із використанням функціонального методу 

(підрозділ 2.2); шляхи удосконалення адміністративно-правового регулювання 

організації охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях в 

контексті розвитку медичного права в Україні аналізувались за допомогою 

методу правового моделювання та порівняльно-правового методу 

(підрозділ 2.4). 
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Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація за обраною 

темою є одним із перших в Україні комплексних досліджень, пов’язаних з 

вивченням адміністративно-правового регулювання організації охорони 

здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях. У межах дисертаційного 

дослідження отримано результати, що характеризуються науковою новизною: 

уперше: 

– подано адміністративно-правову класифікацію соціально небезпечних 

захворювань, відповідно до якої виокремлено: 1) соціально небезпечні 

захворювання, які сучасними засобами медицини піддаються лікуванню; 

2) соціально небезпечні захворювання, які сучасними засобами медицини не 

піддаються лікуванню. Такий підхід до розуміння соціально небезпечних 

захворювань дозволить державі при здійсненні організаційно-правових кроків, 

спрямованих на запобігання та протидію таким захворюванням, 

диференційовано планувати та проводити профілактику, акцентувати зусилля 

на фінансову підтримку медико-фармацевтичних наукових досліджень з 

пошуку шляхів лікування таких хвороб, правовий та соціальний захист осіб, 

які хворіють цими захворюваннями; 

– запропоновано створення у структурі Міністерства охорони здоров’я 

України Департаменту організації запобігання соціально небезпечним 

захворюванням, основним призначенням якого має стати акумулювання та 

координація діяльності всіх державних і комунальних медико-профілактичних 

структур, які опікуються питаннями запобігання та боротьби із соціально 

небезпечними захворюваннями. У структурі департаменту доцільно створити 

чотири основних управління: 1) управління запобігання ВІЛ/СНІДу; 

2) управління запобігання туберкульозу; 3) управління запобігання іншим 

соціально небезпечним захворюванням; 4) управління координації діяльності 

громадських організацій; 
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– обґрунтовано, що формування державної стратегії протидії соціально 

небезпечним захворюванням має будуватись у системній взаємодії із 

щонайменше трьома явищами: а) державна політика у сфері охорони здоров’я 

громадян; б) державна політика у сфері соціального захисту населення; 

в) безпекова політика держави. Державна політика у сфері соціального захисту 

населення та безпекова політика держави мають бути першоосновою 

формування відповідної політики протидії соціально небезпечним хворобам з 

тієї причини, що ВІЛ/СНІД чи туберкульоз призводять до втрати 

працездатності, частих госпіталізацій, потреби у соціальному захисті; 

удосконалено: 

– понятійно-категоріальний апарат адміністративно-правового 

регулювання організації охорони здоров’я при соціально небезпечних 

захворюваннях з використанням таких авторських визначень: 

– соціально небезпечні захворювання – це інфекційні та неінфекційні 

захворювання, які через швидке передавання хвороби, складність чи 

неможливість лікування сучасним арсеналом медичної науки та практики, 

значні негативні наслідки для теперішнього та майбутнього поколінь, несуть 

реальну небезпеку для суспільства; 

– правові принципи адміністративно-правового забезпечення охорони 

здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях – це ключові 

формалізовані ідеї, які покладені в основу подальшого розроблення 

організаційно-правових заходів, спрямованих на протидію соціально 

небезпечним захворюванням; 

– стигматизація осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання – 

це упереджене ставлення значної частини суспільства до осіб, хворих на 

соціально небезпечні захворювання, виходячи із традиційно сформованого 

поверхневого розуміння сутності цих захворювань та побоювань щодо 

потенційно можливого їх розповсюдження; 
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– розуміння принципу комплексності адміністративно-правового 

забезпечення охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях, 

основними складовими якого мають бути: а) задіяння потужного потенціалу 

інституцій третього сектору, тобто громадських організацій, з метою 

активізації зусиль на певних напрямах, до яких держава менш готова через 

складність та довготривалість прийняття державою управлінських рішень; 

б) використання правоохоронних органів для запобігання (припинення) 

протиправним діям, які можуть лежати в основі отримання, передавання 

інфекційної хвороби (свідоме зараження ВІЛ/СНІД тощо); в) імплементація 

зарубіжних благодійних організацій з метою поліпшення фінансування чи 

практичної допомоги в організації охорони здоров’я при соціально 

небезпечних хворобах; 

дістали подальшого розвитку: 

– усвідомлення адміністративно-правової сутності медичних стандартів, 

під якими пропонується розуміти алгоритми організації медичної допомоги та 

конкретних дій медичного персоналу, спрямованих на уніфіковані підходи до 

діагностики, лікування, реабілітації та профілактики соціально небезпечних 

захворювань, які розроблені у системі Національної академії медичних наук 

України та затверджені Міністерством охорони здоров’я України; 

– положення про форми діяльності органів охорони здоров’я у сфері 

забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання, під 

якими пропонується розуміти зовнішні прояви дій органів та установ системи 

охорони здоров’я, які здійснюються у межах реалізації їх повноважень і 

спрямовані на забезпечення прав таких осіб у частині діагностики, 

лікування, реабілітації та профілактики; 

– положення про методи діяльності органів охорони здоров’я у сфері 

забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання, акцент 

у розумінні яких пропонується робити на тому, що це внутрішня 
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характеристика діяльності органів охорони здоров’я, яка полягає у конкретних 

діях уповноважених суб’єктів організації чи наданні медичної допомоги з 

метою забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертаційній роботі положення, висновки та пропозиції можна 

використовувати: 

– у науково-дослідній роботі: для подальшого здійснення наукових 

розробок, спрямованих на вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання організації охорони здоров’я при соціально небезпечних 

захворюваннях; 

– у навчальному процесі: для проведення занять з таких навчальних 

дисциплін, як «Адміністративне право», «Право соціального забезпечення», 

«Медичне право», підготовки відповідної навчально-методичної літератури 

(акт впровадження Інституту кримінально-виконавчої служби від 14 квітня 

2015 р.); 

– у правотворчості: для підготовки нормативно-правових актів, 

спрямованих на удосконалення законодавчого забезпечення медичної 

діяльності в Україні; 

– у правозастосуванні: для вдосконалення практики застосування норм 

чинного законодавства щодо організації охорони здоров’я при соціально 

небезпечних захворюваннях. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри адміністративного та фінансового 

права Навчально-наукового інституту земельних ресурсів та правознавства 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, де 

проводилося дисертаційне дослідження. Основні положення роботи, 

теоретичні та практичні висновки доповідалися на наукових і науково-

практичних конференціях: «Адміністративне право України: стан і 
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перспективи розвитку» (Київ, 23–24 верес. 2011 р.); «Народовладдя і 

права людини (Москва, 19–22 жовт. 2011 р.); «Правове життя сучасної 

України» (Одеса, 20–21 квіт. 2012 р.); «Вдосконалення правового регулювання 

прав та основних свобод людини і громадянина» (Івано-Франківськ, 27–

28 квіт. 2012 р.); «Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи 

розвитку» (Харків, 27 квіт. 2012 р.); «Державно-правовий механізм 

забезпечення  прав і свобод людини: міжнародні стандарти публічного 

управління та український досвід» (Ужгород, 20–21 груд. 2012 р.); «Юридична 

освіта та юридична наука в Україні: витоки, сучасність, перспективи» 

(Запоріжжя, 16–17 жовт. 2014 р.). 

Публікації. Основні положення і висновки дисертації опубліковані у 

дванадцяти наукових працях, з яких п’ять – у наукових фахових юридичних 

виданнях (з них одна – у виданні, що включено до міжнародної 

наукометричної бази) та сім – тези доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПРИ СОЦІАЛЬНО 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЯК ОБ’ЄКТ  

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

1.1. Загальна правова характеристика організації охорони здоров’я 

при соціально небезпечних захворюваннях в Україні 
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Реалії сьогодення засвідчують важливість та необхідність розгляду 

соціально небезпечних захворювань у контексті загальнодержавної та 

загальносуспільної проблеми. Окрім усього іншого, ця проблема має стати 

актуальним об’єктом і правової науки, оскільки як і переважна більшість 

суспільних відносин при поширенні такого роду захворювань,  здійсненні 

профілактичних, лікувальних чи реабілітаційних заходів виникають 

різноманітні відносини, урегульовані нормами різних галузей права. Водночас 

внесення змін до чинного законодавства, положення якого присвячені 

соціально небезпечним захворюванням, потребує початкового науково-

експертного опрацювання правової площини цієї проблематики. Ідеться про 

понятійно-категоріальну узгодженість, розроблення правового статусу осіб, 

хворих на соціально небезпечні захворювання, особливості організаційно-

правових заходів, здійснюваних державою через органи та установи охорони 

здоров’я, унормування вчинення профілактичних заходів, до яких держава 

долучає органи місцевого самоврядування, зарубіжних грантодавців, 

громадянське суспільство тощо.  

Із точки зору правової науки в контексті соціально небезпечних 

захворювань вбачається адекватним, коли теоретико-правова наука 

пропонуватиме певні напрацювання у царині понятійно-категоріального апарату 

(визначення, сутність, характерні правові ознаки тих чи інших явищ, важливих 

для правового аналізу соціально небезпечних захворювань тощо); історико-

правова наука забезпечуватиме розуміння аналізу тих правових явищ, які 

характеризували протидію соціально небезпечним захворюванням у минулі часи; 

кримінально-правова наука пропонуватиме усвідомлення юридичної 

відповідальності та криміналізації діянь, пов’язаних із таким: 

– зараженням іншої людини вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби; 
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– неналежним виконанням професійних обов’язків, що спричинило 

зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби; 

– розголошенням відомостей про проведення медичного огляду на 

виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби тощо. 

Своєю чергою, як видається дисертантові, ключовими завданнями 

адміністративно-правової науки у розрізі протидії соціально небезпечним 

захворюванням мають бути такі: 

1) формулювання та наповнення принципів адміністративно-правового 

забезпечення охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях; 

2) критичний аналіз сучасного стану нормативно-правового 

забезпечення охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях в 

Україні в контексті реалізації права на охорону здоров’я; 

3) пропозиції щодо визначення складових механізму адміністративно-

правового регулювання запобігання та боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями та їх аналіз; 

4) визначення організаційно-правових засад побудови системи охорони 

здоров’я для запобігання та боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями; 

5) дослідження форм та методів діяльності органів охорони здоров’я 

у сфері забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання; 

6) пошук шляхів удосконалення адміністративно-правового 

регулювання організації охорони здоров’я при соціально небезпечних 

захворюваннях в контексті розвитку медичного права в Україні. 

Указаний перелік, безумовно, не є вичерпним з багатьох причин, ключові 

з яких зумовлені постійною модернізацією та маскуванням самих соціально 

небезпечних хвороб (медичні фактори), змінами соціально-економічних та 
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фінансових умов проживання громадян України (соціальні фактори), 

оновленням соціального призначення адміністративного права 

(адміністративно-правові фактори). 

Більш ніж важливим напрямом діяльності держави, спрямованої на 

зменшення негативного впливу соціально небезпечних захворювань на людину, 

державу та суспільство, є належна організація охорони здоров’я. Саме тому в 

межах підрозділу дисертації, присвяченого загальній правовій характеристиці 

організації охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях в 

Україні, вважаємо за доцільне зупинитись на дослідженні таких явищ: 

 – загальні аспекти усвідомлення соціально небезпечних хвороб та 

пошуку правових засобів боротьби з ними як важливого завдання системи 

організації охорони здоров’я України; 

 – понятійно-категоріальна узгодженість важливих для цієї проблематики 

правових явищ; розуміння адміністративно-правового смислу соціально 

небезпечних хвороб та формулювання пропозицій щодо класифікації таких 

захворювань; 

 – правова природа діяльності системи охорони здоров’я щодо протидії 

ВІЛ/СНІДу та туберкульозу. 

Перше. Пропонуємо за основу соціально небезпечних хвороб узяти 

ВІЛ/СНІД та туберкульоз. Автор розуміє, що натепер серед науковців та 

практиків, медиків та юристів ведуться дискусії з приводу того, які хвороби 

відносяться до соціально небезпечних. Одностайної думки щодо цього немає, 

тому в ході дослідження розвинемо цей дискурс. Проте з метою об’єктивізації 

початкових підходів до адміністративно-правового аналізу діяльності 

організації охорони здоров’я у напрямі протидії соціально небезпечним 

хворобам зупинимось на вказаних вище двох хворобам, соціальну небезпеку 

яких практично ніхто не піддає сумніву. 
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Інфекційні хвороби супроводжують людство протягом усієї його 

історії. Немає, мабуть, жодної країни світу, народ якої не відчув би на собі 

їх сліпої і жорстокої сили. Страхітливі епідемії хвороб, які забирали життя 

мільйонів людей, залишили в народній пам’яті незабутній відбиток. Тому 

розвиток і вдосконалення методів боротьби з епідеміями відображають в 

собі соціальні та матеріальні умови життя, а також культурний і правовий 

рівень кожної окремої держави. Український народ упродовж своєї 

багатовікової історії теж пережив нашестя різноманітних епідемічних 

хвороб, зокрема таких, як чума, холера, віспа, тиф, малярія тощо. Сьогодні з 

цими страшними хворобами в Україні, як і у більшій частині світу, в цілому 

покінчено. Але продовжують існувати інші хвороби – грип, туберкульоз, 

СНІД. Вони загрожують життю людей і в окремі періоди набувають 

характеру епідемій [106, с. 53]. Попри те, що ВІЛ/СНІД отримав свою 

«візуалізацію» лише декілька десятиліть тому, а туберкульоз Україна за 

часів СРСР вже подолала, статистичні дані сучасного періоду розвитку 

нашої держави вочевидь свідчать про епідемічний характер поширення 

ВІЛ/СНІДу та туберкульозу і, відповідно, зумовлюють необхідність вжиття 

певних заходів саме з боку держави та належних їй органів охорони 

здоров’я. 

За справедливою позицією Л.А. Можайської, яка досліджує проблематику  

соціально-правових передумов профілактики СНІДу, відсутність медичних 

засобів впливу на вірус імунодефіциту людини та захворювання, що ним 

викликається, а, крім того, зростання економічних труднощів (слабка 

матеріальна база охорони здоров’я, загальний низький рівень життя) сприяють 

поширенню вірусу серед різних груп населення. Визначним явищем може 

слугувати факт зараження ВІЛ під час медичних процедур у лікувальних 

установах. Відсутність правового захисту громадян від подібних дій медичних 
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працівників посилює трагізм стану жертв ВІЛ/СНІДу [93, с. 5–6]. Дійсно, 

потенційно можливий факт отримання такого важкого захворювання як 

ВІЛ/СНІД  у лікувально-профілактичній установі, куди людина звертається за 

медичною допомогою, свідчить про важливість такої побудови системи 

охорони здоров’я (починаючи від сільської амбулаторії і до 

високоспеціалізованого багатопрофільного столичного медичного закладу), 

за якої мінімізується можливість передачі інфекції. Крім того, безумовно, 

перед медичною сферою стоїть завдання пошуку шляхів лікування даного 

захворювання, яке поки, на жаль, не піддається позитивному лікувальному 

впливу і не приводить до одужання. 

Варто вказати про певну соціальну спорідненість двох вищевказаних 

соціально небезпечних захворювань – ВІЛ/СНІДу та туберкульозу. Вони 

досить часто є супутніми в одних і тих самих соціальних групах в одні і ті ж 

проміжки часу. У цьому сенсі Н.М. Левчук зазначає, що хоча на початку 1990-

х років різке підвищення захворюваності на туберкульоз в Україні не 

залежало від зростання поширеності ВІЛ-інфекції, тепер ці дві інфекції 

«крокують пліч-опліч». Туберкульоз та ВІЛ/СНІД є супутніми 

захворюваннями, які розвиваються на тлі імунодефіцитного стану. 

Ослаблення імунної системи вірусом ВІЛ значно посилює сприйнятливість 

людського організму до туберкульозної палички. ВІЛ сприяє швидкому 

прогресуванню первинної інфекції туберкульозу в його активну форму. 

Перебіг туберкульозу у ВІЛ-інфікованих є досить важким і мало піддається 

лікуванню, що підвищує небезпеку ураження туберкульозом для населення 

[75, с. 87–89]. Тому і доцільно розглядати ці дві інфекції разом із позицій 

пошуку шляхів удосконалення адміністративно-правового забезпечення 

діяльності органів охорони здоров’я, спрямованої на запобігання ВІЛ/СНІДу 

та туберкульозу.  
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Здійснюючи пошуки шляхів покращення діяльності системи охорони 

здоров’я щодо соціально небезпечних хвороб, ми повинні комплексно 

підходити до цього питання. Погіршення епідеміологічної ситуації, 

виникнення нових штамів вірусів, недосконалість системи надання медичної 

допомоги, низький рівень матеріального добробуту громадян та інші 

фактори спричинили активне поширення соціально небезпечних хвороб. 

Вказані хвороби становлять реальну загрозу належній і продуктивній 

життєдіяльності громадян. Тому зусилля держави у сфері охорони здоров’я на 

сучасному етапі мають бути орієнтовані передусім на протидію саме цій 

категорії хвороб [72, с. 4]. Тут щ е раз важливо підкреслити актуальність саме 

адміністративно-правового контексту організації охорони здоров’я при 

соціально небезпечних захворюваннях. Лише засобами фінансового 

(збільшення кількості коштів, що спрямовуються із державного бюджету на 

вказані цілі) чи політичного характеру (визначення даного напряму протидії  

як ключового у системі охорони здоров’я) досягти успіху неможливо. Повинен 

працювати механізм адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин, що складаються при реалізації органами охорони здоров’я своїх 

повноважень у цій царині.  

Таким чином, соціально небезпечні хвороби та пошук правових 

засобів боротьби з ними є важливим завданням системи організації 

охорони здоров’я України. Сама медична сфера має бути певною мірою 

модернізована (далі  у роботі ми про це зазначимо більш конкретно) для 

потреб протидії таким хворобам. Традиційні заходи нерідко є 

неефективними у сучасних умовах. Це зумовлює необхідність системних 

змін у парадигмі діяльності системи охорони здоров’я на ниві протидії 

соціально небезпечним захворюванням. 

        Друге. Ведучи мову стосовно понятійно-категоріальної узгодженості 

важливих для проблематики соціально небезпечних захворювань правових 
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явищ, розуміння адміністративно-правового смислу соціально небезпечних 

хвороб та формулювання пропозицій щодо класифікації таких захворювань 

необхідно вказати на певні проблеми у цій царині. До них можуть бути 

віднесені: 

– відсутність чіткого розуміння того, які хвороби є соціально небезпечними; 

– критерії визначення тієї чи іншої хвороби як соціально небезпечної та 

відповідного вилучення із цього переліку; 

– класифікація соціально небезпечних хвороб та їх види (нормативно-

правовий, організаційний, медичний  підходи). 

        Словосполучення «соціально небезпечний» можна нерідко почути 

стосовно різних суб’єктів та об’єктів правової дійсності, тобто, 

небезпечний для соціуму, для людей, для суспільства. З метою пошуку 

адекватної відповіді на питання сутності соціально небезпечних хвороб, 

звернемося до двох груп джерел: нормативно-правові акти; наукові праці. 

Стосовно першої групи джерел зауважимо, що чинне законодавство 

містить певні юридичні документи, положення яких оперують поняттям 

«соціально небезпечні хвороби» або близькими за змістом термінами. Це 

передусім ключовий нормативно-правовий акт медичного законодавства 

України – Основи законодавства України про охорону здоров’я, у статті 53 

«Спеціальні заходи профілактики та лікування соціально небезпечних 

захворювань» містить згадку про соціально небезпечні захворювання. 

Мова у вказаній статті йде про те, що з метою охорони здоров’я населення 

органи і заклади охорони здоров’я зобов’язані здійснювати спеціальні 

заходи профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань 

(туберкульоз, психічні, венеричні захворювання, СНІД, лепра, хронічний 

алкоголізм, наркоманія), а також карантинних захворювань [108]. Іншими 

словами, свого роду «медична конституція України» – Основи 
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законодавства України про охорону здоров’я – чітко вказує перелік 

соціально небезпечних захворювань:  

– туберкульоз; 

– психічні захворювання; 

– венеричні захворювання; 

– СНІД; 

– лепра; 

– хронічний алкоголізм; 

– наркоманія.  

       Заперечення у розумінні соціально небезпечних захворювань сьогодення 

(зрозуміло, що чинне законодавство має регулювати суспільні відносини, що 

сформувалися натепер і потенційно виникатимуть у майбутньому) потребує 

включення до переліку венеричних захворювань і лепри. Венеричні 

захворювання дійсно не є позитивом (як і будь-яка інша хвороба), але із 

забезпеченням належного захисту при статевих стосунках вони, за рідкісним 

винятком не є небезпечними. Стосовно лепри, то свого часу ця хвороба (інші її 

назви – проказа, хронічний грануломатоз) мала епідемічний характер, 

лікувальних засобів проти неї людство не мало, проте надалі, у зв’язку із 

вивченням природи цієї хвороби, механізмів її передачі кількість хворих за 

останні десятиліття скоротилась у десятки і сотні разів. Вказане зумовлює 

сумнів щодо включення українським законодавцем лепри до числа соціально 

небезпечних захворювань. Соціум успішно протистоїть цій хворобі і вона  

успішно виліковується. 

       Важливо задіяти потужний методологічний арсенал для дослідження 

питань сутності соціальної безпеки (соціальної небезпеки). Це дозволить 

надати результатам наукової розвідки більшої об’єктивізації. З наукового 

погляду при дослідженні проблем соціальної безпеки на сучасному 

етапі постала проблема методології, як ключового спонукального чинника 
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подальшого розвитку досліджень у цій галузі, що потребує 

масштабного та поглибленого вивчення. Методологія передбачає 

створення сукупності принципів та настанов, що передують отриманню 

знання й обумовлюють основні методи та способи його здобування. 

Створюючи ту чи іншу теорію суспільства, науковці керуються 

певними принципами, настановами, які мають основоположний 

характер. У методологічному сенсі для аналізування соціальної безпеки 

найбільш важливими є: 

– обґрунтування відповідного понятійно-категоріального апарату; 

– систематизація знань у сфері управління системою соціальної 

безпеки на місцевому, регіональному, державному та міжнародному 

рівнях; 

– установлення структурно-функціональних зв’язків базових 

понять та розроблення на цій основі відповідних управлінських моделей 

соціальної безпеки;  

– обґрунтування системи критеріїв ефективності функціонування 

системи соціальної безпеки [45, с. 5−6]. 

         Ми погоджуємося із такими настановами, зокрема щодо 

обґрунтування понятійно-категоріального апарату та необхідності 

встановлення структурно-функціональних зв’язків базових понять. Це, як 

видається, дозволить пропонувати внесення змін до чинного 

законодавства, які б ґрунтувалися на єдиній методології і були якісно 

вбудовані у чинне медичне законодавство України, мінімізувавши появу 

нормативно-правових колізій. 

        Цікавим  є  досвід казахстанських  колег. Постановою Уряду цієї 

держави від 4 грудня 2009 р. затверджено Нормативно-правовим актом 

перелік соціально небезпечних хвороб та хвороб, що є небезпечними для 

оточуючих. 
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До першої групи відносяться: 

       1.Туберкульоз. 

       2. Хвороба, спричинена вірусом імунодефіциту людини та носії вірусу 

імунодефіциту людини. 

3. Вірусний гепатит В, С. 

4. Злоякісні новоутворення. 

5. Цукровий діабет. 

6. Психічні розлади та розлади поведінки. 

7. Дитячий церебральний параліч. 

8. Інфаркт міокарду (перші шість місяців). 

9. Ревматизм. 

10. Системні ураження сполучної тканини. 

11. Спадково-дегенеративні хвороби центральної нервової системи. 

12. Демієлінізуючі хвороби центральної нервової системи. 

Водночас, до другої групи – захворювання, що є небезпечними для 

оточуючих, у даному нормативно-правовому акту віднесено: 

1. Хвороба, спричинена вірусом імунодефіциту людини та носії вірусу 

імунодефіциту людини. 

2. Конго-Кримська геморагічна лихоманка. 

3. Дифтерія. 

4. Менінгококова інфекція. 

5. Поліомієліт. 

6. Інфекції, що передаються переважно статевим шляхом. 

7. Лепра. 

8. Малярія. 

9. Сибірська виразка (легенева форма). 

10. Туберкульоз. 

11. Холера. 
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12. Чума. 

13. Черевний тиф. 

14. Вірусний гепатит А. 

15. Психічні розлади та розлади поведінки [100]. 

Як бачимо, тут виділяються дві групи захворювань: соціально небезпечні і 

такі, що є небезпечними для оточуючих. Нам видається, що певний позитив 

такої градації полягає в тому, що перша група містить констатацію соціальної 

небезпеки, а друга – констатацію  напруженої ситуації та необхідності вжиття 

організаційно-правових, фінансових, політичних та інших заходів з метою 

мінімізації негативних наслідків та недопущення переходу захворювання у 

першу групу. Проте у таке розуміння не зовсім вписується належність деяких 

хвороб до двох груп одночасно. 

Що стосується української нормативно-правової бази, то вкажемо, що в 

середині 2014 р. Верховною Радою України прийнятий Закон України «Про 

внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо удосконалення 

порядку забезпечення населення лікарськими засобами, призначеними для 

лікування соціально небезпечних і тяжких хвороб» [123]. Із самої назви цього 

нормативно-правового акта видно, що законодавець розділяє дві групи 

захворювань: 

– соціально небезпечні; 

– тяжкі.  

Відповідно до цього документа (аналіз тексту дає можливість 

стверджувати, що) до першої групи віднесено туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусні 

гепатити, натомість до другої – онкологічні та рідкісні (орфанні) 

захворювання. Логіка законотворення, на нашу думку, не зовсім зрозуміла, 

чому саме так виокремлені соціально небезпечні хвороби. Хіба онкологічні 

патології не є соціально небезпечними, зважаючи хоча б на їх кількість у 
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державі? А, СНІД та туберкульоз (зокрема резистентний до відомих 

лікарських препаратів) – невже вони не є тяжкими? Як видно, запитань до 

законодавця багато, відповіді (в авторському безумовно баченні) будемо 

намагатися шукати у цьому дисертаційному дослідженні. 

Можливо відповідь на запитання стосовно того, які ж хвороби належать 

до соціально небезпечних, можна знайти у назвах та повноваженнях 

державних органів, котрі опікуються вказаними проблемами? На сьогодні 

таким органом продовжує залишатись (у цьому органі відповідно до вимог 

чинного законодавства працює ліквідаційна комісія у зв’язку з оптимізацією 

системи центральних органів виконавчої влади) Державна служба України з 

питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 

захворювань. Положення про цю Державну службу засвідчує, що у його 

тексті згадується лише ВІЛ/СНІД і туберкульоз, всі інші захворювання 

криються за формулюванням «… та інших соціально небезпечних 

захворювань» [116]. 

Автор дисертаційного дослідження, спрямованого на пошук шляхів 

протидії соціально небезпечним хворобам в Україні, М.М. Купалов зазначає, 

що у широкому розумінні до категорії соціально небезпечних хвороб можна 

віднести інфекційні (туберкульоз, венеричні захворювання, СНІД, лепра, 

гепатити, карантинні захворювання) та неінфекційні (психічні захворювання, 

хронічний алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, онкологічні та серцево-

судинні захворювання) захворювання. У вузькому розумінні до соціально 

небезпечних хвороб належать лише вищевказані інфекційні хвороби, що є 

небезпечними для осіб, які оточують їх носіїв, мають тенденцію до поширення 

від інфікованої особи до оточуючих і є невиліковними чи важко виліковними 

[72, с. 16]. Тут ми є свідками наявного подвійного підходу до розуміння сутності 

соціально небезпечних хвороб (широкого та вузького). Як видається, у такому 
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розумінні, без всякого сумніву, вузький підхід до розуміння сутності та переліку 

соціально небезпечних хвороб має більше право на існування – більш 

реалістичний. 

В.В. Сабчук, досліджуючи феномен молодіжної асоціальної поведінки, 

зазначає, що у 2010 р. офіційно зареєстровано понад 168 тисяч випадків ВІЛ- 

інфекції серед українських громадян, більшість з яких – молодого віку. 

Міжнародні експерти вказують як вірогідну чисельність ВІЛ-інфікованих 

людей – 290–340 тисяч. Епідемічні показники щодо туберкульозу в Україні 

порівняно з розвиненими країнами світу перевищені в 10 разів. Епідемії ВІЛ-

інфекції та туберкульозу збіглися в часі з епідемією інфекційної наркоманії. За 

останні 10 років частка хворих на наркоманію серед неповнолітніх 

збільшилася у 6–8 разів, 13 % молоді вживають так звані «легкі наркотики». 

Палять 45 % юнаків і 35 % дівчат, вживають алкоголь 68 % юнаків і 64 % 

дівчат. Серед психічних  порушень  у  старшокласників  переважають  

невротичні  розлади (42 %). Тільки 63 % молоді вважає, що почуття 

життєрадісності є для неї характерним [148, с. 117–118]. На сторінках своєї 

публікації автор схиляється до думки, що до соціально небезпечних хвороб 

необхідно віднести ВІЛ/СНІД та туберкульоз. 

Таким чином, зазначимо, що у чинному законодавстві чітко не визначено 

перелік соціально небезпечних захворювань, оскільки, на наше переконання, 

досі немає загальновживаного терміна «соціально небезпечні захворювання». 

Надання пропозицій та використання такого термінопоняття значно б 

спростило ситуацію (дослідження).  

Спробуємо подати свій варіант визначення. Передусім необхідно 

з’ясувати сутність соціальної небезпеки. Для з’ясування і аналізу цього 

феномену можна використати схожі поняття, які відображають 

характеристики небезпеки того чи іншого явища для суспільства.  
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С.С. Власенко актуалізує питання щодо визначення суспільної небезпеки 

як провідного чинника криміналізації розповсюдження небезпечних 

інфекційних захворювань людини. Суспільна небезпека таких діянь багато в 

чому спричиняється несприятливими тенденціями збільшення кількості осіб, 

які страждають подібними захворюваннями. Крім того, суспільна 

небезпечність розповсюдження цих хвороб зумовлюється надзвичайною 

шкідливістю досліджуваних захворювань, їх наслідками можуть стати смерть 

людини, інвалідність, що завдає непоправної шкоди здоров’ю населення. 

Підвищена суспільна небезпека поширення небезпечних інфекційних 

захворювань людини пов’язана ще й з тим, що на реалізацію відповідних 

медико-санітарних, протиепідемічних заходів витрачаються значні фінансові 

ресурси [31, с. 5]. Таким чином, акцент у цьому розумінні суспільної безпеки 

робиться на збільшенні кількості хворих, надзвичайній шкідливості, смерті чи 

інвалідності як потенційних наслідків, а також на значних видатках держави 

на протидії такого роду захворюванням. 

Як додаток до кримінально-правового погляду на соціально небезпечні 

хвороби П.П. Андрушко вказує на ту обставину, що однією з 

найголовніших проблем в юридичному аспекті цього питання є 

неузгодженість норм кримінального законодавства і законодавства, що 

регулює сферу охорони здоров’я. Медичного терміна «невиліковна 

інфекційна хвороба, що є небезпечною для життя людини» не існує. Із 

цього приводу П.П. Андрушко зазначив, що «інфекційних хвороб, що є 

взагалі невиліковними, немає» [8, с. 95−96]. Із такою думкою автора варто 

посперечатись, хоча б тому, що такі інфекційні хвороби як скажімо СНІД поки 

не вдається повністю вилікувати.  

Своєю чергою, О.О. Давидюк, науковий інтерес якого становить феномен 

соціальної безпеки, засвідчує, що забезпечення соціальної безпеки є 

невід’ємною функцією кожної  держави, а оцінка її загального стану є 
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основою для вироблення стратегічної державної політики, розроблення 

конкретних заходів з метою втілення її у життя. Тобто необхідно постійно 

проводити всебічні дослідження внутрішніх та зовнішніх процесів і націй 

основі готувати пропозиції щодо здійснення на загально державному рівні 

заходів, адекватних виявленим загрозам та небезпекам, здатних 

нейтралізувати можливі негативні ситуації. Соціальна безпека – стан  

суспільства, у тому числі всіх основних  сфер виробництва, соціальної сфери, 

охорони  внутрішнього  конституційного порядку, зовнішньої  безпеки, 

культури, за якого забезпечується номінальний рівень  соціальних умов та 

соціальних благ – матеріальних, санітарно-епідеміологічних, екологічних, 

психологічних тощо, що визначають якість  життя людини  і суспільства в 

цілому та гарантується  мінімальний ризик  для  життя, фізичного та 

психічного здоров’я людей [45, с. 9–12]. Автор акцентує увагу на гарантуванні  

мінімального ризику  для  життя, фізичного та психічного здоров’я людей як 

еквіваленті соціальної безпеки. Відтак, соціальна небезпека за аналогією – це 

стан, коли держава не у змозі повністю гарантувати мінімальний ризик для 

життя, фізичного та психічного здоров’я людей. Укажемо, що посилання на 

психічне здоров’я дозволяє зробити припущення про віднесення психічних 

розладів до соціально небезпечних хвороб. 

Відповідно до загальноприйнятих підходів соціальні хвороби  

розглядаються як захворювання людини, виникнення і розповсюдження яких 

пов’язане переважно з несприятливими соціально-економічними умовами 

проживання населення. До таких захворювань, на думку О.В. Зибаревої, 

відносять ВІЛ (СНІД), туберкульоз, венеричні хвороби, наркоманію, 

алкоголізм тощо. «Існує також термін «соціально небезпечні хвороби», який, 

на наш погляд, є не надто вдалим, оскільки не розкриває повної суті явища. 

Адже поширення досліджуваної групи захворювань не лише становить 

суспільну небезпеку, але й активізується під впливом девіантних проявів 
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соціалізації різних суспільних груп» [55]. Як бачимо, вищецитований автор 

критично ставиться до самого терміна «соціально небезпечні хвороби», 

вважаючи його неповноцінним. 

Л.П. Брич у своєму повідомленні пропонує подати визначення 

невиліковної інфекційної хвороби та перелік таких хвороб у спеціальному 

нормативно-правовому акті. На думку цього автора, під невиліковною 

інфекційною хворобою слід розуміти таку хворобу, збудником якої є вірус, 

щодо якої у медичній науці та практиці немає належним чином апробованих і 

дозволених для застосування методів та засобів лікування, і яка при 

закономірному її розвитку через більш чи менш тривалий час після 

інфікування призводить до смерті людини [24,с. 98−99]. Варто підтримати 

цього автора у тому, що він: 

– по-перше, пропонує навести такі хвороби у спеціальному нормативно-

правовому акті; 

 – по-друге, акцентує увагу на тій обставині, що такого роду хвороби без 

лікування призводять до смерті людини. 

Через невизначеність поняття такого роду хвороб виникає проблема 

низького виявлення та розкриття злочинів означеної категорії справ 

порівняно з іншими злочинами; відсутність правильних уявлень у 

працівників внутрішніх справ про характер цих хвороб, їх ознаки та 

способи розповсюдження [44, с. 257]. Це свого роду «прикладний 

аспект» невирішеності питання щодо сутності та визначення поняття 

«соціально небезпечні хвороби», проте з ним варто погодитись. 

Працівники правоохоронних органів, як і інші представники суспільства, 

не матимуть однозначного визначення невиліковних інфекційних 

захворювань. 
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У понятійному плані соціально небезпечні захворювання − це група 

хвороб інфекційної етіології, виникнення яких зумовлено зі здатністю 

патогенних мікроорганізмів долати опір організму і через певний 

інкубаційний період проявляти токсичну дію, особливо за наявності 

несприятливих умов життя, навколишнього середовища і стану здоров’я 

людини. Вони становлять епідеміологічну загрозу для суспільства за 

можливості широкої передачі інфекції через повітряно-крапельні, орально-

фекальні, кров’яні, статеві, вертикальні та інші вхідні шляхи; 

характеризуються складністю лікування, стійкими життєвими 

обмеженнями і несприятливим прогнозом для життя при окремих 

захворюваннях, і, зважаючи на масовість розповсюдження, несуть 

соціальну, економічну і психологічну небезпеку для суспільства [157, с. 

27]. Таке бачення, на переконання дисертанта, засвідчує комплексний 

підхід до проблеми, що розглядається і може бути, за деякими винятками, 

підтриманим. 

Таким чином, виходячи із вищевказаного, зазначимо, що з позицій 

адміністративно-правового регулювання охорони здоров’я, під соціально 

небезпечними захворюваннями необхідно розуміти інфекційні та 

неінфекційні захворювання, які за причинами високої швидкості передавання 

збудника хвороби, за складністю чи неможливістю лікування сучасним 

арсеналом медичної науки та практики, значними негативними наслідками 

для теперішнього та майбутнього поколінь несуть реальну небезпеку для 

суспільства. На підставі цього визначення відзначимо основні адміністративно-

правові ознаки соціально небезпечних захворювань: 

 – ними можуть бути інфекційні та неінфекційні захворювання; 

 – характеризуються швидкістю передачі збудника хвороби та/або 

складністю чи неможливістю лікування сучасним арсеналом медичної науки і 
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практики та/або значними негативними наслідками для теперішнього та 

майбутнього поколінь; 

 – несуть реальну небезпеку для суспільства. 

 Щодо класифікації соціально небезпечних хвороб, то приміром,  

М.М. Купалов зазначає, що соціально небезпечні хвороби у вузькому 

розумінні доцільно поділяти на ті, що мають стабільний (СНІД, туберкульоз, 

гепатити В і С) і ті, що мають ситуаційний (холера, жовта гарячка тощо) 

характер. Поділ соціально небезпечних хвороб на ці два види слід враховувати 

під час розроблення комплексної системи протидії соціально небезпечним 

хворобам в України. У випадку стабільних соціально небезпечних хвороб вона 

має бути тривалою, спрямованою передусім на профілактику хвороб, 

ураховувати необхідність соціальної та психологічної підтримки хворих осіб, 

оскільки часто ці хвороби є невиліковними. У разі ситуаційних соціально 

небезпечних хвороб протидія їм повинна мати оперативний характер, бути 

спрямованою на швидке виявлення та лікування хворих, здійснення належних 

карантинних заходів. Не менш важливим також є формування відповідної 

правової бази [72, с. 17−18]. Таке бачення має певні вади, зокрема, що 

стосуються самих назв термінів «стабільні» та «ситуаційні». За змістом ніби 

виходить, що «стабільні» – більш важкі для суспільства та держави. Саме тому 

цитований автор вказує на протидію таким захворюванням, яка має бути 

тривалою, розрахованою передусім на профілактику хвороб, ураховувати 

необхідність соціальної та психологічної підтримки хворих осіб, оскільки 

часто ці хвороби є невиліковними. Проте виникає проблема: суспільне 

сприйняття терміна «стабільність» має зазвичай позитивний характер, що не 

узгоджується з розумінням М.М. Купаловим соціально небезпечних хвороб. 

Нам видається, що всі соціально небезпечні хвороби з огляду на 

необхідність адміністративно-правового забезпечення варто поділити на дві 

групи: 
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1) соціально небезпечні хвороби, які сучасними засобами медицини 

піддаються лікуванню; 

2) соціально небезпечні хвороби, які сучасними засобами медицини не 

піддаються лікуванню. 

Таке розуміння соціально небезпечних хвороб дозволить державі під час 

здійснення організаційно-правових кроків, спрямованих на запобігання та 

протидію цим захворюванням, диференційовано планувати та проводити 

профілактику, акцентувати зусилля на фінансову підтримку медико-

фармацевтичних наукових досліджень з пошуку шляхів лікування таких хвороб, 

правовий та соціальний захист осіб, які хворіють цими захворюваннями.  

Деякі дослідники пропонують внесення змін до назв самих соціально 

небезпечних хвороб. Скажімо, автори видання із проблематики захисту прав 

людей із ВІЛ/СНІДом зазначають, що першим кроком у вдосконаленні 

законодавства, як це не парадоксально, на перший погляд, виглядає, може 

стати зміна дефініції поняття «синдром набутого імунодефіциту (СНІД)», 

прийнятої в чинному Законі «Про профілактику захворювання на синдром 

набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення». Незважаючи 

на весь руйнівний для суспільства потенціал, який несе в собі ця хвороба, з 

чисто епідеміологічної точки зору, виходячи зі ступеня контагіозності та 

особливостей механізму передачі ВІЛ, абсолютно необґрунтованим є 

віднесення ВІЛ-інфекції/СНІД до категорії особливо небезпечних інфекцій. Ця 

хвороба не є більш заразною, ніж вірусні гепатити або, наприклад, сифіліс, не 

кажучи вже про таку, здавалося б, банальну хворобу, як грип. Профілактика 

ВІЛ-інфекції не потребує ізоляції хворих або носіїв вірусу, проведення яких-

небудь спеціальних карантинних заходів. Запобігти її розвитку можна шляхом 

дотримання універсальних правил гігієни і відповідної безпечної поведінки за 

наявності певних знань. Тому ставити ВІЛ/СНІД за ступенем контагіозності в 

один ряд з такими карантинними інфекціями, як чума, натуральна віспа, 
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холера тощо, на наш погляд, не тільки недоцільно, але й шкідливо, зокрема з 

точки зору дотримання прав людини та захисту від дискримінації [83, 

с.127−128]. Цікава точка зору, проте вона не позбавлена певних дискусійних 

моментів. По-перше, це автори ідеї, які належать до захисників прав та свобод 

осіб, які є носіями ВІЛ чи хворими на СНІД. Їх основне завдання – сприяти 

захисту таких хворих, у тому числі і шляхом зменшення ступеня 

стигматизації. По-друге – можливо СНІД і не є більш заразним, ніж, 

наприклад, грип, але його наслідки на сьогоднішній день досить різняться. 

Тому вже ж таки запропонований авторами крок слід вважати передчасним.  

Третє. На чому ґрунтується правова природа діяльності системи охорони 

здоров’я щодо протидії ВІЛ/СНІДу і туберкульозу? На переконання 

дисертантки, ключовими елементами цієї діяльності, які несуть у собі 

правовий смисл, є такі: 

 – усвідомлення того, що ВІЛ/СНІД сучасними засобами медицини  

подолати поки що не вдається, натомість туберкульоз є хворобою, яку можна 

успішно лікувати за умови дотримання певних принципів лікування та 

належного ставлення суспільства і самих хворих до цієї патології; 

 – функціонування системи охорони здоров’я у частині організації  

протидії вказаним соціально небезпечним захворюванням у єдиному 

правовому полі організації та надання медичної допомоги (вказане правове 

поле формується нормами статті 49 Конституції України, положеннями Основ 

законодавства України про охорону здоров’я, іншими нормативно-правовими 

актами); 

 – трансформація діяльності спеціалізованих туберкульозних та 

ВІЛ/СНІД центрів, котрі мають реально стати осердям профілактичних, 

лікувальних та реабілітаційних заходів цього напряму;  
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– соціальна небезпека як диференційована ознака ВІЛ/СНІДу та 

туберкульозу засвідчує необхідність більш активного пошуку засобів 

лікування, профілактики, діагностики, оскільки зволікання з такого роду 

діяльністю здатне суттєво зашкодити не лише особам, хворим на ці недуги, але 

й суспільству та державі. 

Говорячи про ВІЛ/СНІД слід погодитись із тією точкою зору, що в основі 

усвідомлення правової природи діяльності медичної сфери щодо соціально 

небезпечних хвороб має бути чітке розуміння основних факторів розвитку та 

розповсюдження таких хвороб. Основною «рушійною силою» епідемії стало 

ін’єкційне споживання наркотиків, яке швидко поширювалось в Україні із 

середини 90-х років. Поступово ВІЛ із середовища наркоспоживачів став 

поширюватись на їхніх статевих партнерів – у благополучні щодо ризику 

інфікування верстви населення; це призвело до збільшення кількості 

інфікованих серед вагітних і народжених ними дітей. Таким чином, подальше 

поширення ВІЛ/СНІДу в Україні може стати реальною загрозою національній 

безпеці, економічному розвитку й міжнародним відносинам держави [20, с. 3]. 

Такого роду «ланцюжок» розповсюдження ВІЛ/СНІДу зумовлює необхідність 

з боку системи охорони впливу на всі складові (вживання наркотиків, 

запобігання передачі інфекції статевим шляхом, народження дітей у ВІЛ-

інфікованих матерів тощо). 

У контексті розуміння факторів появи, розвитку та поширення епідемії 

варто нагадати про наявність розпорядження Кабінету Міністрів України від 

13 травня 2013 р. № 356-р, яким було схвалено Концепцію Загальнодержавної 

цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014−2018 рр. 

Там, зокрема, зазначається, що розвиток епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

зумовлений такими факторами, як: 
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– недостатній рівень поінформованості населення щодо виявлення ВІЛ-

інфекції та шляхів запобігання інфікуванню, відсутність мотивації до 

безпечної поведінки і тестування на ВІЛ; 

– особливості поведінки і способу життя представників груп підвищеного 

ризику щодо інфікування ВІЛ та їх партнерів, а також осіб, які відбувають 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, дітей, позбавлених батьківського піклування; 

– виявлення ВІЛ-інфекції на пізній стадії захворювання; 

– недостатній рівень охоплення диспансеризацією; 

– низький рівень доступу населення, представників груп підвищеного 

ризику щодо інфікування ВІЛ і людей, що живуть з ВІЛ, до послуг з 

профілактики, медичної та соціальної допомоги, в тому числі паліативної і 

хоспісної; 

– недостатньо розвинута інфраструктура для надання медичної і 

соціальної допомоги, особливо на місцевому рівні; 

– поступове збільшення кількості дітей, народжених ВІЛ-інфікованими  

матерями, та збільшення кількості ВІЛ-інфікованих жінок дітородного віку; 

– недостатній рівень державного фінансування заходів протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу; 

– наявність нормативно-правових, організаційних та фінансових 

перешкод на шляху отримання якісної медичної допомоги особами, що хворі 

одночасно на ВІЛ і туберкульоз, ВІЛ і наркозалежність, ВІЛ і вірусні гепатити, 

патології, спричинені порушеннями психічної діяльності; 

– дискримінація ВІЛ-інфікованих осіб і представників груп підвищеного 

ризику щодо інфікування ВІЛ [141]. 

Акцентуємо увагу на тих питаннях, на які можна активно впливати шляхом 

застосування суто організаційно-правових заходів медичного характеру. Це 

поширення профілактичної діяльності, роз’яснювальна робота, проведення 
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диспансеризації, розвиток паліативної та хоспісної медицини, активна робота із 

ВІЛ-інфікованими матерями тощо.  

Водночас слід зазначити, що в українській державі люди, котрі живуть із 

ВІЛ/СНІДом, зазнають соціального відчуження та відторгнення, їх права 

постійно порушуються. З одного боку, політика українського уряду в сфері 

боротьби з обігом незаконних наркотиків залишається надзвичайно каральною  

щодо споживачів наркотиків. При цьому програмами зменшення шкоди від 

вживання  наркотиків охоплено менше 10 відсотків споживачів ін’єкційних 

наркотиків (такий низький рівень охоплення не дає змоги отримати 

статистично значущий позитивний ефект стримування епідемії). Із другого 

боку, ВІЛ-позитивні люди відчувають обмеження своїх прав. Вони 

продовжують скаржитися на недоступність медичної допомоги поза мережею 

СНІД-центрів, поширеними є випадки розголошення  діагнозу. Також ВІЛ-

позитивним людям бракує безкоштовних юридичних послуг, навіть у 

правовідносинах, пов’язаних із їх ВІЛ-позитивним статусом [158, с. 8]. 

Зрозуміло, що не все залежить від організації медицини. Проте такі явища, як 

недоступність медичної допомоги, розголошення діагнозу (а це істотне 

порушення лікарської таємниці) – це суто медична складова. І саме тут 

проведенням адміністративно-правових заходів є реальна змога змінити ситуацію 

на краще. Для цього навіть буде досить якісно опрацьованих підзаконних 

нормативно-правових актів, виданих у розрізі реалізації положень медичного 

законодавства.  

У цьому зв’язку важливим є проведення різного роду соціологічних 

досліджень, зокрема анкетувань, опитувань тощо. У розрізі теми 

дисертаційного дослідження це дозволить акцентувати увагу на «болючих 

місцях» досліджуваної проблематики, сконструювати типову характеристику 

факторів, котрі сприяють поширенню ВІЛ/СНІДу, визначити ключові напрями 

зусиль органів та установ охорони здоров’я тощо.  
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Як приклад такого роду діяльності наведемо результати проведення  

Н.М. Левчуком опитування про фактори, які сприяють/спричиняють початок 

вживання наркотиків. Існує зв’язок між віком початку вживання наркотиків 

та соціальними ресурсами респондента. Залученість до соціальних мереж, 

зокрема пов’язаних із навчанням та трудовою діяльністю, гарні стосунки в 

родин і знижують імовірність початку вживання наркотиків. Проведене 

опитування засвідчило, що більшість опитаних хворих на СНІД є слабо 

інтегрованими до таких соціальних інститутів, як навчання, робота, сім’я. 

Наркотичний «старт» відбувається раніше серед осіб, які ніде не навчаються 

й не працюють. Чим нижчим є рівень освіти опитаних споживачів 

ін’єкційних наркотиків, тим нижчим є вік початку їх  вживання. 

Сприяють ранньому початку їх уживання напружені стосунки з родиною, 

невміння налагоджувати й підтримувати добрі взаємини, відсутність 

взаєморозуміння та уваги з боку батьків. Так, вік першої спроби вживання 

ін’єкційних наркотиків серед респондентів, які не мають матері, становить 

16,5 року; серед тих, які мають погані стосунки з матір’ю − 17,3 року, а за 

відсутності сімейних негараздів він підвищується до 18,1 року [75, с. 88−89]. 

Що у такому випадку зможе вчинити орган управління охороною здоров’я з 

метою мінімізації вказаних факторів? Із позицій організаційно-правового 

забезпечення медичної діяльності − досить багато. Зокрема, це стосується 

проведення профілактично-роз’яснювальної роботи серед молоді з приводу 

шкідливості та небезпеки для здоров’я вживати наркотичні засоби, ініціювання 

та проведення програм роздачі одноразових шприців особам, які вживають 

наркотики, участь в комплексних (разом із органами молодіжної та сімейної 

політики) заходах, спрямованих на запобігання поширенню наркоманії та 

ВІЛ/СНІДу.  

Що торкається адміністративно-правових заходів, спрямованих на 

унормування діяльності системи охорони здоров’я при туберкульозі. 
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Туберкульоз відомий людству із сивої давнини – відколи воно існує. Це 

захворювання, відоме як сухота, яка уражала людей протягом століть. Періоди 

епідемій туберкульозу чергувалися «затишшям», тобто туберкульоз має 

хвилеподібний розвиток. До середини 1800-х років вважали, що туберкульоз є 

спадковим захворюванням, однак люди не знали, що туберкульоз може 

передаватися від людини до людини через повітря. До 1940–1950-х рр. не було 

лікарських препаратів для лікування туберкульозу. У доантибактеріальний 

період лікування хворих на туберкульоз здійснювали в санаторіях і 

спеціальних будинках відпочинку з призначенням посиленого лікувального 

харчування та різних препаратів, які згубно не впливали на збудника 

туберкульозу. У 1882 р. німецький учений Robert Koch відкрив бактерію, що 

викликає туберкульоз, а у 1891р. він винайшов і описав склад туберкуліну. 

Бактерія дістала назву «паличка Коха», а нині її називають «мікобактерією 

туберкульозу» [109, с. 11].  

Саме тому, що ідентифіковано збудника туберкульозу – мікобактерію 

туберкульозу і знайдено відповідні лікарські засоби впливу на даний 

мікроорганізм, ця соціально небезпечна хвороба істотно відрізняється від 

ВІЛ/СНІДу. Цим пояснюється і запропонований нами раніше підхід до 

класифікації соціально небезпечних хвороб, виходячи із критерію можливості/ 

неможливості лікування. Якщо хворобу можна лікувати, то органи управління 

охороною здоров’я та медичні заклади, які здійснюють процес лікування, а 

також структури, які відповідають за фармацевтичне забезпечення, повинні 

бути зорієнтовані на певні організаційно-правові заходи, спрямовані на 

протидію (яка включає, серед іншого, профілактику, лікування і реабілітацію) 

туберкульозу. Крім того, протитуберкульозні медичні заклади набувають 

реального змісту свого існування − вони забезпечують можливість одужання 

людини, хворої на туберкульоз.  
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Ведучи мову про тріаду організаційно-медичного впливу на туберкульоз 

(діагностика – лікування – профілактика) вкажемо, що вона в Україні 

створювалася за певний історичний період. У першій половині XX ст. почала 

формуватися концептуальна модель організації боротьби з туберкульозом, що 

містила такі важливі елементи, як створення системи спеціалізованих 

протитуберкульозних диспансерів, організація мережі спеціалізованих 

санаторно-курортних закладів і досить широке використання правових 

засобів, спрямованих на профілактику захворювання туберкульозом, у 

тому числі й у сферах, які так чи інакше пов’язані з питаннями 

забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення. Поряд з цим 

однією з важливих складових організації протидії поширенню 

туберкульозу визнавалося формування системи науково-дослідних 

установ, діяльність яких повинна була забезпечити впровадження в 

практику лікування туберкульозу нових науково обґрунтованих заходів 

[72, с. 39]. І це правильно, оскільки лише комплексно застосовуючи всі 

можливі засоби запобігання, протидії захворюванню, його можна якщо не 

повністю подолати, то довести до прийнятних  статистичних показників 

захворюваності.  

На чому ґрунтується правова природа діяльності системи охорони 

здоров’я щодо протидії туберкульозу? Крім як на чіткому дотриманні вимог 

нормативно-правових актів, положення яких урегульовують подібні питання, 

так і на необхідності врахування соціального підґрунтя розповсюдження 

туберкульозу. Щодо дотримання вимог, то тільки безумовна реалізація усіх 

нормативно-правових актів з боку як органів державної влади, так і зі сторони 

пересічного громадянина дозволить значно скоротити поширення епідемії 

туберкульозу в Україні [52, с. 62]. Що ж стосовно соціального підґрунтя 

розповсюдження туберкульозу, то активізації інфекції сприяють, на думку 



39 

 

 

 

Н.М. Левчука, як повторне зараження, такі незадовільні умови проживання 

та праці, погіршення харчування (недоїдання або нераціональне 

харчування), загострення хронічних хвороб або травми, шкідливі звички, що 

в підсумку виснажують людський організм. Погіршення харчування, зокрема, 

гальмує механізм само захисту організму, знижує його опірність інфекції, 

тобто сприяє формуванню імунодефіцитного стану, що зумовлює розвиток 

туберкульозу. Це стосується також людей, які вже перехворіли на 

туберкульозі лікувались від нього. Ризик рецидиву завжди існує, оскільки 

навіть після успішного завершення інтенсивної хіміотерапії та клінічного 

одужання хворого вогнища мікобактерій у модифікованих формах усе ж 

залишаються і можуть зберігатися тривалий час [75, с. 92]. 

Проводячи початковий адміністративно-правовий аналіз 

протитуберкульозних заходів, важливо прагнути належного державного 

регулювання. У цій частині абсолютно справедливою видається позиція 

В.М. Бевзенка, який стверджує про те, що сучасна адміністративно-правова 

наука державне регулювання розглядає через активний та пасивний аспекти, 

причому активний аспект проявляється в активно-вольовій, цілеспрямованій 

діяльності держави, її органів, уповноважених здійснювати регулювальний 

вплив [15, с. 107−108].  

Протитуберкульозна державна політика має передбачати аналіз і 

особливості проведення діагностики захворювання. Загальновідомо, чим 

раніше ставиться правильний діагноз, тим більш успішним є прогноз 

лікування. Особливу тривогу викликає збільшення кількості хворих, у яких 

туберкульоз діагностується на пізніх стадіях у важких і запущених формах, а 

серед збудників хвороби виявляється багато резистентних до деяких 

протитуберкульозних засобів. Це свідчить про низький рівень ранньої 

діагностики та лікування хворих на початкових стадіях туберкульозу, коли 

хвороба найкраще піддається специфічному лікуванню. Величезну загрозу для 
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здоров’я нації та демографічної ситуації в Україні несе нова тенденція, що 

характеризується суттєвим зростанням питомої частки осіб молодого 

працездатного віку та дітей серед інфікованих туберкульозом. Діти до 14 років 

становлять майже третину серед уперше виявлених хворих на туберкульоз, у 

той час, як особи віком понад 25 років – лише 5 відсотків [135]. Відповідно до 

соціальної структури вперше виявлених хворих на туберкульоз (за даними 

2013 р.) серед тих, які вперше захворіли на туберкульоз 56,0 % складали 

безробітні особи  працездатного віку, 12,9 % – пенсіонери, 3,0 % – особи без 

постійного місця проживання; 1,0 % – особи, які повернулись з місць 

позбавлення волі. Серед захворілих соціально незахищені верстви населення 

становлять понад 70% [133].  

Тож як за таких даних не вважати туберкульоз соціально небезпечною 

хворобою? 

Про складність заходів протидії туберкульозу та необхідність активізації 

протидії цьому захворюванню свідчать статистичні дані. Якщо у 1995р., коли 

було зареєстровано епідемію туберкульозу, виявлено 21459 нових хворих на 

туберкульоз при захворюваності 41,7 на 100 тис. населення, то у 2014р. (без 

тимчасово окупованих територій) туберкульоз діагностовано у 25543 хворих і 

захворюваність зросла до 59,5 на 100 тис. населення, тобто на 42,69%. У 1995 

р. в Україні від туберкульозу померло 7371 хворих і смертність становила 14,3 

на 100 тис. населення, а у 2013р. їх померло – 6390 і смертність зменшилася до 

14,1 на 100 тис. населення, або на 1,40%. До того ж, близько25,0%смертей від 

інфекції ТБ/ВІЛ/СНІД реєструються як смерть від ВІЛ-інфекції, що істотно 

підвищить показник смертності від туберкульозу» [187]. Вказане засвідчує 

необхідність з боку держави втілення певних стратегічних кроків, які (попри 

очевидну «перевагу» туберкульозу перед СНІДом у вигляді того, що 

туберкульоз можна вилікувати) уможливили б досягнення позитивної 

динаміки кількості хворих. Адміністративному праву повинна належати 
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провідна роль у реалізації на практиці організаційно-правових кроків, 

спрямованих на протидію епідемії.  

До речі, певна «конкуренція» світосприйняття ВІЛ/СНІДу та 

туберкульозу спостерігається і на рівні фінансування заходів, спрямованих на 

боротьбу із цими соціально небезпечними захворюваннями. На ВІЛ/СНІД 

коштів зазвичай є більше, ніж на туберкульоз. Чому так? Наведемо приклад 

фінансування з боку Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом 

та малярією. На цю міжнародну структуру припадає левова частка 

фінансування зазначених хвороб в Україні. За даними, що наводить С. 

Борткевич, серед пріоритетів конкурсу (очевидно, що і в межах усієї єдиної 

консолідованої програми з ВІЛ і туберкульозу на 2015−2017 рр. за підтримки 

Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією) навіть 

терміна «туберкульоз» немає. Екстраполяція на конкретні заходи та обсяги їх 

фінансування виглядає так: ВІЛ − 8 заходів на суму 21 млн 006 тис. дол. 

США, або 77,94%, туберкульоз − 3 заходи на суму 4 млн 903 тис. дол., або 

18,19%, та поєднані заходи − 5 на 1 млн 044 тис. дол., або 3,87% загального 

обсягу фінансування. Таким чином, лише на прикладі одного конкурсу в 

рамках єдиної консолідованої програми з ВІЛ і туберкульозу на 2015−2017 рр. 

за кошти Глобального фонду можна бачити, що пріоритет у фінансуванні 

заходів із протидії ВІЛ вищий порівняно з протитуберкульозними заходами 

більш ніж учетверо. Тож фактично зберігається пропорція між інтервенціями 

Глобального фонду в Україну на заходи з протидії ВІЛ/СНІД та туберкульозу 

(81,0% : 19,0%). Такі пріоритети завжди викликали нерозуміння: чому на 

протидію хворобі, від якої важко вберегтися (вона поширюється повітрям, і в 

зоні ризику перебувають усі люди), на яку вперше хворіють утричі частіше, а 

смертність від неї − вдесятеро вища, − майже вп’ятеро менше приділяється 

уваги і витрачається коштів, ніж на ВІЛ/СНІД, в основі якого лежить 

моральний, поведінковий фактор? Це питання риторичне, адже відповідь на 
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нього − секрет Полішинеля [23]. У цілому, погоджуючись із наведеними 

міркуваннями, зазначимо, що українська держава, як і будь-який інших 

реципієнт (отримувач фінансової допомоги), може лише частково впливати на 

ці показники. Це допомога, зазвичай безоплатна, безвідсоткова, яку не 

потрібно повертати. А звідси – «хто платить, той і замовляє музику». 

Таким чином, загальна правова характеристика організації охорони 

здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях в Україні повинна 

базуватись на усвідомленні того, що: 

 – ВІЛ/СНІД є натепер захворюванням, яке повністю не виліковується 

наявними лікувальними засобами, натомість туберкульоз може і повинен 

виліковуватись; 

– поряд із правами осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання,  

наявні та мають державою забезпечуватись права і свободи медичних 

працівників, які працюють із такими хворими, а також здорових осіб, 

суспільства; 

 – протитуберкульозні медичні заклади та заклади, спрямовані на 

протидію ВІЛ/СНІДу, мають стати реальними центрами просвітницької 

діяльності, які, окрім суто медичних заходів, мають реалізовувати на практиці 

також і інші соціальні ініціативи; 

– комплексний характер протидії соціально небезпечним захворюванням  

має ґрунтуватися на тісній взаємодії держави, місцевого самоврядування, 

громадянського суспільства; 

 – у суспільстві варто розвивати усвідомлення толерантного ставлення до 

осіб, хворих на СНІД чи туберкульоз, водночас необхідно всіляко 

підтримувати ініціативи, спрямовані на підтримку профілактичних заходів, 

метою яких має стати зменшення нових випадків появи таких соціально 

небезпечних захворювань, як ВІЛ/СНІД чи туберкульоз.  
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1.2. Принципи адміністративно-правового забезпечення охорони 

здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях 

 

Соціально небезпечні захворювання у всі часи викликали підвищену 

увагу як у середовищі фахівців, так і суспільстві в цілому. Це зумовлено тими 

негативними наслідками, які несуть у собі туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний 

гепатит, малярія та інші подібні захворювання, зі швидкістю розповсюдження 

та складністю протидії їм. Право не лишається осторонь цих проблем, 

оскільки багато у чому ефективність протидії  соціально небезпечним 

захворюванням залежить від належної нормативно-правової регламентації 

суспільних відносин, що виникають у сфері розповсюдження, лікування, 

запобігання цих захворювань.  

Із появою фактично будь-якого соціально небезпечного захворювання (а 

сам термін «соціально небезпечні», як ми у роботі зазначали раніше, свідчить 

про потенційну небезпеку для соціуму і суспільства) виникає певна загроза 

правам, свободам та законним інтересам як осіб, які мають це захворювання, 

так і осіб, які його не мають. У цьому контексті ми погоджуємося із думкою 

С.Г. Стеценка та співавторів підручника «Медичне право України», що одним 

з основних питань, досліджуваних у рамках медичного права, є нормативно-

правове забезпечення прав людини у сфері медичної діяльності. Від того, 

наскільки якісною є юридична база щодо прав людини у сфері охорони 

здоров’я, наскільки кожна окремо взята людина може скористатись наданими 

їй правами, багато в чому залежить успішний динамічний розвиток як 

медичного права зокрема, так і держави в цілому [90, с. 99]. Саме тому, 

керуючись необхідністю реального забезпечення прав особи, ми повинні 

говорити про ключову роль адміністративного права у питаннях створення 
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належної системи запобігання та боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями.  

Розглядаючи стратегію протидії соціально небезпечним захворюванням, 

варто вказати про першочерговість розроблення певних загальних засад, 

основоположних напрямів такої діяльності. Так само варто розглядати і 

принципи адміністративно-правового забезпечення охорони здоров’я при 

соціально небезпечних захворюваннях. Під принципом слід розумним 

основні засади, вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, 

загальною значущістю, вищою імперативністю і відображають суттєві 

положення теорії, вчення, науки, системи внутрішнього і міжнародного 

права, політичної, державної чи громадської організації [203, с. 110]. Цілком 

слушне бачення сутності принципів дозволяє нам оперувати таким 

розумінням для розроблення аналогічного поняття стосовно протидії 

соціально небезпечним захворюванням силами та засобами 

адміністративного права. Адже дійсно, основні засади, вихідні ідеї, що 

характеризуються універсальністю, мають бути покладені в основу 

розроблення стратегії запобігання, лікування, профілактики такого роду 

захворювань.  

Тому під правовими принципами адміністративно-правового 

забезпечення охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях 

пропонується розуміти ключові формалізовані ідеї, покладені в основу 

подальшого розроблення організаційно-правових заходів, спрямованих на 

протидію соціально небезпечним захворюванням.  

Як зазначала свого часу Н.Б. Болотіна, «основними принципами 

медичного права виступають: рівність можливостей кожного на отримання 

медичної допомоги; її доступність для кожного;  безоплатність гарантованого 

мінімуму медико-санітарної допомоги; кваліфікованість медичної допомоги, 

зокрема, її відповідність сучасному рівню науки і техніки в галузі медицини; 
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відповідальність держави за стан охорони здоров’я населення; заборона дій 

медичного працівника на шкоду пацієнту тощо» [21, с. 39]. Погоджуючись із 

таким розумінням, варто зазначити, що найбільш прийнятним у розумінні 

теми дисертаційного дослідження є відповідальність держави за стан охорони 

здоров’я населення. Адже при розгляді протидії соціально небезпечним 

захворюванням мова фактично йде і про більш ніж важливу роль держави. З 

певною мірою умовності можна зазначити, що порушення стану здоров’я 

окремо взятої людини – це проблема самої людини, яку держава допомагає їй 

вирішити за допомогою функціонування сфери організації охорони здоров’я. 

Своєю чергою, порушення стану здоров’я одночасно багатьох людей (а саме 

це є однією з ознак соціально небезпечних захворювань) – це проблема перш 

за все держави, яку держава має вирішувати за рахунок комплексу заходів, 

спрямованих на протидію цьому лиху.  

О.Г. Пелагешею у рамках свого дисертаційного дослідження, 

присвяченому адміністративно-правовим засобам організації трансплантації 

органів і тканин людини, аналізувались правові принципи такої діяльності. На 

його думку, важливість побудови системи, безпосереднього формулювання та 

пояснення правових принципів, за якими необхідно здійснювати  організацію 

та безпосередньо надавати трансплантологічну допомогу населенню України, 

є важливими з різноманітних причин, основні з яких такі: 

 – на якісно сформульованих принципах набагато ефективніше 

побудувати систему законодавства, положення якого визначатимуть правове 

регулювання трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині; 

 – знання принципів компенсуватиме незнання певних фактів у царині 

трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині; 

 – принципи даватимуть можливість оцінити загальний стан 

трансплантології у державі; 
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 – принципи свідчитимуть про цілі як держави, так і суспільства стосовно 

трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині; 

 – принципи обґрунтовуватимуть внутрішнє ставлення медичного 

працівника, юриста, пересічного громадянина до трансплантології та 

впливатимуть на  поведінку кожного суб’єкта; 

 – принципи визначатимуть межі можливого втручання у 

трансплантологію тощо [114, с. 45−56]. 

Особливо важливим із перерахованого, на нашу думку, є той фактор, 

що наведені принципи свідчать про цілі як держави, так і суспільства. 

Соціально небезпечні захворювання свого роду «об’єднують» державу та 

суспільство у прагнення протидії вказаній проблемі. Тут не можуть бути 

різні цілі. І адміністративно-правові форми та методи впливу на боротьбу із 

соціально небезпечними захворюваннями мають враховувати вказані 

особливості.  

Н.В. Шевчук на сторінках «Публічного права» пропонує такий варіант 

класифікації принципів адміністративно-правового забезпечення охорони 

здоров’я на регіональному рівні, відповідно до якого необхідно розрізняти дві 

групи принципів: 

1) переважно загальнодержавної спрямованості: 

– поєднання вітчизняних традицій та зарубіжного досвіду організації та 

надання медичної допомоги; 

– профілактична спрямованість організації медичної допомоги; 

 – поєднання централізації та децентралізації організації охорони 

здоров’я; 

 2) переважно регіональної спрямованості: 

 – доступність медичної допомоги; 

 – пріоритет розвитку та адміністративно-правового забезпечення 

первинної ланки надання медичної допомоги; 
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 – планування використання сил і засобів медичної служби на рівні 

регіону [197, с. 82]. 

 На наше переконання, таке розуміння свідчить про правильність обраної 

стратегії, адже дійсно, керуючись формою правління у нашій державі та 

адміністративно-територіальним устроєм, важливо усвідомлювати значний 

потенціал і органів місцевого самоврядування. Пріоритет розвитку та 

адміністративно-правового забезпечення первинної ланки надання медичної 

допомоги без всякого сумніву спрацьовує і в сфері протидії соціально 

небезпечним захворюванням, оскільки їх виявляють саме на первинній ланці 

медико-соціальної допомоги. 

 С.Г. Стеценко і Т.О. Тихомирова, досліджуючи правові принципи  

організації медичної допомоги в системі органів внутрішніх справ, поділяють 

їх на дві групи: 

1) загальнодержавні; 

2) внутрішньосистемні. 

До загальнодержавних правових принципів (перша група), виходячи з 

комплексного сприйняття медичної діяльності, належать: 

 – принцип визначення охорони здоров’я як фактора забезпечення 

національної безпеки; 

 – пріоритетність фінансування охорони здоров’я; 

 – загальнодоступність медичної допомоги; 

 – безоплатність медичної допомоги. 

 Внутрішньосистемні принципи (друга  група) охоплюють: 

 – профілактичну спрямованість; 

 – пріоритет первинної медичної допомоги; 

 – включення фармацевтичного забезпечення у перелік безоплатної 

медичної допомоги; 
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 – наукова обґрунтованість організаційно-штатної структури медичної 

служби Міністерства внутрішніх справ України [171, с. 29−36]. 

Такий варіант класифікації принципів має бути врахований і у 

досліджуваній нами проблематиці. Зокрема, не можна не погодитись, що 

принцип віднесення охорони здоров’я до факторів забезпечення національної 

безпеки є більш ніж актуальним для питання протидії соціально небезпечним 

захворюванням. Ми поділяємо думку, відповідно до якої медична сфера, на 

жаль, все ще не зайняла належного їй місця у справі державних пріоритетів. 

Саме соціально небезпечні захворювання і можуть стати своєрідним 

каталізатором зміни ставлення державних інституцій до проблеми охорони 

здоров’я.  

 Ми пропонуємо розрізняти такі принципи адміністративно-правового 

забезпечення охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях: 

1) комплексність; 

2) профілактична спрямованість; 

3) законність; 

4) ефективність; 

5) необхідність адекватного правового захисту і медиків, які 

здійснюють лікування осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання; 

6) сприйняття протидії соціально небезпечним захворюванням у як 

факторів забезпечення  національної безпеки. 

З метою методологічної чіткості та практичної доцільності 

пропонується вказані принципи поділити на дві групи: 

– загальнодержавної спрямованості (комплексність, законність, 

ефективність, сприйняття протидії соціально небезпечним захворюванням як 

факторів забезпечення  національної безпеки); 
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 – медичної спрямованості (профілактична спрямованість, необхідність 

адекватного правового захисту і медиків, які здійснюють лікування осіб, 

хворих на соціально небезпечні захворювання). 

Зупиняючись на сутності та наповненні вищевказаних принципів, 

укажемо, що під принципом комплексності адміністративно-правового 

забезпечення охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях 

необхідно розуміти задіяння для досягнення мети адміністративно-правового 

забезпечення не лише медичних органів та закладів, але й інших структур, які 

не входять до системи охорони здоров’я.  

Очевидно, що попереджати інфекційні захворювання тільки медичними 

заходами неможливо. У вирішенні цієї проблеми повинні брати участь фахівці 

різної наукової і практичної спрямованості. Тому, скажімо для дослідження 

проблеми зараження інфекційними захворюваннями, що передаються 

переважно статевим шляхом, ВІЛ-інфекції, як зазначає 

А.К. Теохаров, важливо залучати фахівців різної спрямованості. Це 

зумовлено тим, що ці інфекційні захворювання, як ніякі інші, тісно пов’язані 

із соціальною патологією, під якою розуміються такі соціально негативні 

явища, як злочинність, проституція, наркотизм, пияцтво і т. ін. Актуальність 

дослідження протидії зараження такими інфекціями полягає в тому, що вони 

здатні протягом нетривалого часу вражати великі контингенти населення 

[176, с.1]. 

У цьому ж контексті висловлюється і М.М. Купалов, котрий зазначає, 

що у більшості країн світу проблема боротьби з ВІЛ/СНІД була визнана 

такою, що потребує комплексних заходів з боку держави та недержавних 

організацій, що, у свою чергу, відобразилося на рівні спеціальних 

законодавчих актів. Так, стаття 4 Закону Російської Федерації «Про 

попередження поширення в Російській Федерації захворювання, яке 

викликається ВІЛ» від 9 січня 1997 р. № 112-ФЗ передбачає, що державою 
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гарантується: регулярне інформування населення, у тому числі через засоби 

масової інформації, про доступні заходи профілактики ВІЛ-інфекції; 

епідемічний нагляд за поширенням ВІЛ-інфекції на території Російської 

Федерації; виробництво засобів профілактики, діагностики та лікування 

ВІЛ-інфекції, а також контроль за безпекою медичних препаратів, 

біологічних рідин і тканин, які використовуються в діагностичних, 

лікувальних і наукових цілях; доступність медичної діагностики для 

виявлення ВІЛ-інфекції, у тому числі анонімної, з попереднім і наступним 

консультуванням і забезпеченням безпеки такої медичної діагностики для 

осіб, які її проходять і проводять. 

У статті 10 Закону Панами «Про інфекції, які передаються статевим 

шляхом, вірус імунодефіциту людини та СНІД» від 5 липня 2000 р. 

передбачено три основні напрями діяльності держави в особі Міністерства 

охорони здоров’я у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу. До них 

віднесено: 

1) установлення стандартів контролю якості та регулювання банків 

продуктів тіла людини та їх похідних; 

2) здійснення суворого контролю за якістю продуктів тіла людини та їх 

похідних і процесів, які при цьому застосовуються; 

3) здійснення суворого контролю за дотриманням процедур відповідно 

до універсальних стандартів біобезпеки. 

Федеральний Закон Німеччини «Про боротьбу зі СНІДом» 1993 р. у § 2  

закріплює, що органи держави зобов’язані вести облік випадків зараження 

ВІЛ і смерті від СНІДу. У зв’язку з цим мають бути зареєстровані випадки: 

1) коли в особи СНІД було виявлено вперше; 

2) коли особа померла внаслідок прогресування в неї хвороби СНІДу. 

 Повідомлення про такі випадки повинні бути доведені до органів 

держави лікарем, керівником лікарні або правоохоронними органами 
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[72, с.44−46]. Як бачимо, комплексний підхід до застосування сил та засобів 

протидії соціально небезпечним захворюванням полягає у застосуванні 

можливостей різних організаційно-правових механізмів як медичної, так і 

іншої спрямованості.  

Нам видається, що основними складовими принципу комплексності 

адміністративно-правового забезпечення охорони здоров’я при соціально 

небезпечних захворюваннях мають бути: 

– задіяння потужного потенціалу інституцій третього сектору, тобто 

громадських організацій, з метою активізації зусиль на певних напрямах, до 

яких держава менш готова за причинами складності та довготривалості 

прийняття державою управлінських рішень; 

– використання правоохоронних органів з метою запобігання 

(припинення) протиправним діям, які можуть лежати в основі отримання, 

передачі інфекційної хвороби (наркоманія, алкоголізм, свідоме зараження 

ВІЛ/СНІД тощо); 

– імплементація зарубіжних благодійних організацій з метою збільшення 

фінансування чи практичної допомоги в організації охорони здоров’я при 

соціально небезпечних хворобах. 

Профілактична спрямованість як принцип адміністративно-правового 

забезпечення охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях – це 

принцип, відповідно до якого запобігання вказаним хворобам повинно стати 

визначальною спрямованістю дій організації охорони здоров’я у вказаному 

напрямі. Давно відомо, що профілактика більш ефективна ніж подальше 

лікування, як для людини, так і для держави.   

Слід визнати справедливою точку зору Т. В. Семигіної, згідно з якою 

наразі соціально небезпечні хвороби − туберкульоз, ВІЛ/СНІД, 

наркозалежність, гепатити − стали викликами для сучасної системи 

охорони здоров’я і державної політики в цілому. Ці хвороби, взаємно 
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підсилюючи одна одну, руйнують імунну систему людини. Відправною 

точкою в багатьох випадках є ін’єкційне вживання наркотиків. Водночас 

цим хворобам можна запобігти, про що свідчать дослідження українських 

та зарубіжних учених; такі втручання повинні орієнтуватися на зміну 

поведінки і ґрунтуватися на сучасних ідеях. Гостра епідеміологічна 

ситуація в Україні щодо наркозалежності, ВІЛ/СНІДу та туберкульозу не 

применшує політичних, суспільних та фахових дебатів щодо доцільності 

тих чи інших форм профілактики згаданих соціально небезпечних хвороб 

[150, с. 8]. Підтримуючи такий підхід, додамо, що навіть найпростіший 

спосіб профілактики має схвалюватися, оскільки це певні гарантії того, що 

низка осіб не захворіє на СНІД чи туберкульоз, не потребуватиме уваги з 

боку медичних закладів та додаткового фінансування з боку суспільства і 

держави у зв’язку із втратою працездатності.  

Профілактика захворювань, особливо тих, що мають медико-соціальну 

значущість, є одним із пріоритетних завдань не тільки системи охорони 

здоров’я, але і суспільства в цілому, оскільки реальний позитивний ефект 

профілактики захворювань і зміцнення здоров’я населення залежить від 

узгоджених дій різних секторів суспільства та державної політики в цій галузі 

[157, с. 1]. Український досвід боротьби з ВІЛ/СНІДом підтверджує таку 

позицію. Більшість коштів, що виділяється державою на протидію СНІДу, 

надходить від іноземних організацій. Крім того, суспільство і держава мають 

бути не конкурентами, а партнерами у цій важливій справі.  

На думку дисертанта, при плануванні організаційно-правових заходів 

щодо профілактичних програм варто орієнтуватись на різні підходи до різних 

категорій осіб. Підвищена увага має бути до молоді, оскільки ця категорія є, 

по-перше, більш уразливою до зараження, а по-друге, вона є більш важливою 

у соціальному сенсі, оскільки не хворіючи соціально небезпечною хворобою, 

зможе активно працювати, отримувати заробітну плату, сплачувати податки, 



53 

 

 

 

які, зокрема, спрямовуватимуться на потреби охорони здоров’я, протидію 

соціально небезпечним захворюванням. Тому правильно вказують спеціалісти, 

що досвід багатьох країн світу та власний національний досвід свідчать про те, 

що ми вже маємо інструменти для подолання загрози. Насамперед це 

профілактичні програми, спрямовані на зміну ризикованої поведінки молоді, 

осіб з уразливих груп [20, с. 4].  

Якщо з позицій організаційно-правового забезпечення профілактичних 

заходів розглядати таку частину молоді, як студенти, які за своєю природою є 

найбільш активною частиною населення, то тут є певні особливості. Вони 

полягають у значному вираженні нігілізму взагалі та правового зокрема. Тому 

щоб «достукатися» до їх свідомості, варто діяти нетривіально, незвично, 

креативно. Тільки тоді може бути досягнутий ефект. Організації здорового 

способу життя студентів сприяє змістовна фізкультурно-оздоровча діяльність. 

У вищих навчальних закладах потрібно створювати та залучати студентів у 

спортивні секції та гуртки, організовувати спортивні змагання, проводити «Дні 

здоров’я», «Тижні здорового способу життя» тощо. Організувати заходи до 

дня: фізичної культури і спорту, не паління, інвалідів, боротьби з 

туберкульозом, довкілля. До всесвітніх днів боротьби з наркоманією та 

СНІДом рекомендується проводити теоретичні конференції, шоу-програми, 

акції, виставки, конкурси тощо. Рекомендується використовувати масові 

профілактичні заходи, у тому числі: конкурси плакатів, виставки, шоу-

програми, рок-концерти, дискотеки під гаслом «Світ без наркотиків та 

СНІДу», акції: «Молодь у Всесвітній кампанії боротьби зі СНІДом», «СНІД – 

найбільша трагедія XXI століття», «Шанс на життя», «Зберегти життя», 

«Здоров’я молоді – здоров’я нації», «Художні мистецтва і спорт проти 

наркотиків» [105]. Інакше кажучи, якщо організатори системи охорони здоров’я, 

інші фахівці, які займаються профілактикою соціально небезпечних захворювань, 
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бажають, щоб їх почули молоді люди – студенти, діяти треба із залученням 

вказаних вище підходів, перелік яких об’єктивно не може бути вичерпним.  

Щодо профілактичної роботи у загальноосвітніх середніх школах, то 

фахівці рекомендують проведення одноденних семінарів – практикумів, під 

час яких персонал навчальних закладів зможе: 

 – отримати загальне уявлення про ВІЛ-інфекцію та масштаби її 

поширення; 

 – узнати про шляхи передачі ВІЛ-інфекції, діагностику та лікування цієї 

хвороби; 

 – ознайомитись із засобами запобігання передачі інфекції, діями на 

випадок виникнення загрозливих ситуацій; 

 – отримати інформацію про нормативно-правову базу, стан якої 

визначають загальні засади протидії ВІЛ-інфекції [119, с. 22].  

Це правильний та справедливий шлях, який, однак, не ставлять інші 

категорії громадян поза увагою профілактики як важливого адміністративно-

правового напряму боротьби із соціально небезпечними захворюваннями. 

Загалом у чинному законодавстві на рівні профільного Міністерства 

охорони здоров’я України визначено, що обов’язкові профілактичні медичні 

огляди на туберкульоз проводяться з метою своєчасного виявлення хворих на 

туберкульоз та осіб інфікованих мікобактеріями туберкульозу для запобігання 

поширенню цього захворювання. 

Медичним оглядам підлягають: 

1) малолітні та неповнолітні особи − щороку; 

2) працівники окремих професій, виробництв та організацій, професійна 

діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення та/або виконанням 

робіт, під час виконання яких є високий ризик зараження збудником 

захворювання на туберкульоз інших осіб − до прийняття на роботу та надалі – 

щороку; 
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3) студенти вищих навчальних закладів I−IV рівнів акредитації − перед 

початком проходження виробничої практики, що передбачає виконання робіт, 

зазначених у підпункті 2 цього пункту; 

4) особи, стосовно яких суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під 

варту, – протягом першої доби з моменту взяття під варту; 

5) особи, які тримаються в установах виконання покарань, − під час 

прибуття до цих установ, а надалі − не рідше одного разу на рік та за місяць до 

звільнення, про що робиться відповідний запис у довідці про відбуття 

покарання; 

6) особи, звільнені з установ виконання покарань, – протягом місяця після 

прибуття до місця проживання чи перебування; 

7) особи, віднесені до груп підвищеного ризику захворювання на 

туберкульоз, − щороку [122].  

Як бачимо, малолітні та неповнолітні особи проходять такі огляди 

щороку. Фахівці базового фтизіатричного медичного закладу країни 

зазначають, що пріоритетним напрямом захисту дітей від розвитку локальних, 

ускладнених та розповсюджених форм туберкульозу є специфічна 

імунопрофілактика вакциною БЦЖ. Імунізацію здійсню є загальна медична 

мережа. Вакцинація БЦЖ є обов`язковою для новонароджених, а ревакцинація 

– у 7-річному віці у туберкулінонегативних дітей. Хіміопрофілактику 

туберкульозу застосовують для осіб з віражем та з гіперергічною реакцією на 

туберкулін, у контактних з хворими бактеріовиділювачами дітей і підлітків, а 

також у ВІЛ-інфікованих. Важливим методом профілактики нозокоміального 

туберкульозу є суворе дотримання інфекційного контролю у лікувально-

профілактичних закладах [187]. 

Що ж стосується населення взагалі, то з-поміж заходів, спрямованих на 

профілактику туберкульозу серед населення, можна виокремити: 

– проведення поточної та заключної дезінфекції в осередках 
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туберкульозної інфекції; 

– забезпечення проти туберкульозних закладів локальними очисними 

спорудами з повним циклом очищення до повного знезараження; 

– забезпечення  протитуберкульозних закладів  дезінфекційними 

камерами, дезінфекційними засобами, бактерицидними випромінювачами; 

– забезпечення працівників, які надають медичну допомогу, обслуговують, 

охороняють хворих на туберкульоз, працюють в лабораторіях з діагностики 

туберкульозу спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту, адекватними 

режимами праці, відпочинку, оздоровлення залежно від небезпеки робочого місця; 

– посилення контролю над ситуацією стосовно попередження поширення 

туберкульозу серед сільськогосподарських тварин та забезпечення 

оздоровлення неблагополучних щодо туберкульозу тваринницьких 

господарств [109, с. 58–59]. 

Наступний принцип адміністративно-правового забезпечення охорони 

здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях – принцип законності. За 

певною мірою для правового регулювання будь-яких суспільних відносин 

(сфера охорони здоров’я не є винятком) він може певною мірою вважатись 

базовим. Під законністю передусім розуміють принцип точного та 

повсякденного виконання всіма органами держави, посадовими особами та 

громадянами вимог закону. Існує також поняття «режим законності», що 

передбачає наявність розвиненої системи законів та інших правових актів, а 

також належну та активну реалізацію правових норм, що містяться в цих 

правових актах, відповідно до цілей правової держави, інтересів особи, 

суспільства, держави [179, с. 164]. Своєю чергою С.Г. Стеценко зазначає, що 

для законності є характерні такі основні риси: 

 – універсальність, тобто положення законів регулюють суспільні 

відносини незалежно від місця і часу виникнення суспільних відносин; 

 – загальнообов’язковість – у цій рисі проявляється вища юридична сила 
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законів, оскільки приписи норм права обов’язкові для всіх суб’єктів права 

незалежно від майнового статусу, належності до державної влади тощо; 

– обґрунтованість – положення законів мають об’єктивний характер, 

вони насправді спрямовують суспільні відносини у вигідні для суспільства 

напрями, коли досягається баланс інтересів людини та держави; 

– наявність у державі органів, які забезпечують дотримання  

законності. Ідеться, насамперед, про правоохоронні органи, прокуратуру, суд, 

правозахисні громадські організації тощо [167, с. 192–193]. 

У контексті протидії соціально небезпечним захворюванням зазначимо, 

що принцип законності теж відіграє ключову роль. Нормативно-правові акти, 

положення яких урегульовують суспільні відносини у вказаній сфері, мають 

безумовно виконуватись. У цьому є запорука успішної побудови системи 

протидії соціально небезпечним захворюванням. Більш детальний аналіз 

чинного законодавства, положення якого регулюють протидію соціально 

небезпечним захворюванням, буде здійснено у роботі далі. 

Говорячи про ефективність як принцип діяльності системи охорони 

здоров’я, спрямованої на забезпечення боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями, відзначимо таке. Слушну думку висловлює О.В. Литвин, 

стверджуючи, що принцип ефективності є важливим, бо саме ефективно 

функціонуюча державна служба здатна забезпечити реалізацію поставлених 

перед нею завдань. Математичне сприйняття терміну «ефективність» 

означає досягнення максимальних результатів у мінімальний проміжок часу 

мінімальними кадровими, матеріально-технічними та іншими витратами 

[76, с. 43–45]. Ураховуючи соціально-економічний спад в Україні 

останнього часу, ефективне використання сил та засобів медичної служби й 

інших структур для протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу тощо є більш ніж 

важливим. Ближчим часом коштів на охорону здоров’я суттєво більше 

виділятись не буде.  
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 Для прикладу візьмемо наявний у державі варіант протидії ВІЛ/СНІДу. 

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 рр. містить положення, відповідно до яких 

зазначаються основні орієнтири визначення оптимального варіанта 

розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів, 

причому цих варіантів три. 

 Перший варіант передбачає продовження застосування комплексного 

підходу до протидії епідемії, який є основою Загальнодержавної програми 

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки 

ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 рр. Однак такий підхід 

потребує удосконалення з урахуванням напряму розвитку епідемічного 

процесу протягом останніх п’яти років в Україні та світі. 

 Другий варіант розв’язання проблеми передбачає реалізацію 

Стратегії Організації Об’єднаних Націй (ООН) щодо подолання епідемії 

ВІЛ-інфекції у світі на 2011–2015 рр. Проте з огляду на складний 

соціально-економічний стан та проведення реформування системи охорони 

здоров’я у регіонах досягнення цілей зазначеної Стратегії до 2015 р. у 

повному обсязі (зменшення у два рази кількості випадків передачі ВІЛ-

інфекції статевим шляхом, а також зниження материнської смертності 

внаслідок ВІЛ/СНІДу, кількості смертей від туберкульозу серед людей, які 

живуть з ВІЛ; унеможливлення передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, 

запобігання новим випадкам поширення ВІЛ-інфекції серед осіб, що 

споживають наркотики), є нереалістичним. 

Третій, оптимальний варіант передбачає створення системи 

безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та 

діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед серед представників груп підвищеного 

ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, 

які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я [141]. 
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Якого висновку можна дійти, аналізуючи положення розгляданого 

нормативно-правового акта?  

По-перше, це об’єктивний погляд нормотворця на існуючі проблеми 

протидії ВІЛ/Сніду.  

По-друге, це відсутність нереалістичних сценаріїв боротьби із цією 

соціально небезпечною хворобою і по-третє, це підтримка дійсно 

оптимального варіанта, який у разі його реалізації на практиці дійсно здатен 

буде забезпечити якісні результати.  

Оскільки активність державного сектору залежить не лише від економічних 

вигод, але й від соціальних та екологічних наслідків його діяльності, то для аналізу 

виконання бюджетних програм соціальної спрямованості використовується 

«розгорнута» факторна схема голландського професора Ніко Моля, що 

ґрунтується на методології «трьох Е»: економія (economy), ефективність 

(efficiency) та продуктивність (effectiveness). Показник загальної соціальної 

ефективності державних вкладень (Е соц), відповідно до цього підходу, 

розраховується як співвідношення соціального ефекту від профінансованих 

заходів та обсягу бюджетних коштів, спрямованих на зазначені заходи [184, с. 

105]. Це справедливо і для протидії соціально небезпечним захворюванням: 

економія (у державі низькі/незадовільні економічні показники розвитку 

економіки), ефективність (найменування аналізованого нами принципу та базовий 

підхід публічного управління фактично будь-якою сферою суспільного життя), 

продуктивність (швидкість досягнення позитивних результатів у максимально 

стислі періоди часу).  

Наступний принцип діяльності системи охорони здоров’я, спрямованої на 

забезпечення боротьби із соціально небезпечними захворюваннями, –

необхідність адекватного правового захисту і медиків, які здійснюють 

лікування осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання. Відразу 

зазначимо, що Конституція України у статті 49 визначила права громадян у 
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сфері охорони здоров’я, які мають універсальний характер. Вони стосуються 

як хворих, так і здорових осіб; вони мають відношення до осіб, що хворіють 

соціально небезпечними захворюваннями й іншими хворобами; вони, 

насамкінець такою ж мірою стосуються медичних працівників.  

Актуальність необхідності адекватного правового захисту і медиків, які 

здійснюють лікування осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання, 

пояснюється багатьма причинами, ключові з яких такі: 

 – контактуючи із хворими на СНІД чи туберкульоз, лікарі мають 

набагато більше шансів захворіти ніж пересічний громадянин; 

 – саме призначення медицини – надавати допомогу хворим людям і 

соціальна справедливість засвідчує необхідність конструювання запобіжних 

заходів щодо потенційно можливого отримання хвороби самими медиками; 

 – державні видатки у випадку отримання медиком соціально 

небезпечного захворювання стають набагато більшими, оскільки, по-перше, 

такого лікаря треба заміняти у плані виконання його професійних завдань (а на 

підготовку фахівця фтизіатра витрачається не один рік); по-друге, держава має 

сплачувати медичному працівникові кошти як особі, яка отримала фактично 

професійне захворювання. 

Низька заробітна плата, регулярне скорочення посад,  

відсутність належних механізмів стимулювання праці та соціального  

захисту медичних працівників протитуберкульозних закладів призвели  

до істотного дефіциту кадрів у фтизіатричній службі, що нині наближається до 

40 відсотків, причому серед працюючих у цій сфері більше половини – особи 

пенсійного віку. Професійна захворюваність працівників фтизіатричної 

служби на туберкульоз за вказаний період зросла у 20 разів [135]. Такі 

офіційні невтішні показники поточного стану справ у протитуберкульозній 

службі. А кадри, як відомо ще з радянських часів, вирішують все. Якщо 

наявний кадровий дефіцит, то, як видається, однією із причин такого стану є 
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непрестижність саме такого вибору професії для лікаря: якщо соціальний 

захист на випадок отримання соціально небезпечної хвороби неякісний, то і 

привабливість невелика.  

На переконання дисертанта, має бути докорінно змінена державна 

політика стосовно соціального захисту медичних працівників. Перше, з 

чого варто починати, – визначити серед медичних працівників тих осіб, які 

потребують особливої уваги з точки зору потенційного інфікування ВІЛ 

або туберкульозу. На підставі аналізу трудового законодавства України в 

контексті проблеми ВІЛ/СНІД, зокрема тих його положень, що стосуються 

захисту від інфікування професійних працівників при виконанні ними 

службових обов’язків, варто вказати на доцільність внесення відповідних 

змін у нормативні акти, що стосуються необхідності захисту на робочому 

місці, зокрема, медичних працівників. Норми щодо використання 

універсальних заходів з контролю за ВІЛ-інфекцією на робочому місці, 

мають поширюватися не тільки на працівників закладів охорони здоров’я, 

які проводять діагностичні дослідження на ВІЛ-інфекцію, надають 

медичну допомогу ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, а також 

контактують з кров’ю та іншими біологічними матеріалами від ВІЛ-

інфікованих осіб, а і на всіх медичних працівників без винятку [83, с. 130]. 

Такий підхід з огляду на специфіку праці лікарів, на наше переконання, має 

право на існування.  

Основні питання соціально-економічного захисту медичних працівників 

натепер потрібно розглядати в таких аспектах: 

– економічний аспект, який віддзеркалює рівень зайнятості медичних 

працівників і є системою відносин щодо забезпечення робочими місцями, 

оплати праці та участі у розвитку економіки держави; 

– демографічний аспект, що відображає стан захищеності медичних 

працівників залежно від їх віку, статі, сімейного стану; 
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– регіональний аспект, який відтворює особливості зайнятості медичних 

працівників залежно від природних та економічних умов, історичних традицій, 

форм поселення, етнічного складу населення тощо [97]. 

Погоджуючись із такою позицією, зазначимо, що найбільш важливим та 

фактично дієвим фактором реального захисту прав медичних працівників є 

внесення змін до чинного законодавства. З.О. Надюк справедливо зазначає, що 

першочерговою проблемою є відсутність реальних механізмів реалізації прав 

медичних працівників, визначених у Законі України «Про запобігання 

захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний 

захист населення». Констатуємо, що достатнє нормативно-правове закріплення 

великого обсягу професійних прав не означає їх реального забезпечення 

[98, с. 296]. Ми ж додамо, що адміністративно-правовий механізм 

реалізації починає працювати тоді, коли є нормативно-правові підстави. 

Тобто важливо спочатку внести зміни до чинного законодавства (а цей крок 

сам по собі уже позитивний), а потім шукати способи «оживлення» чинного 

законодавства через створення реальних організаційно-правових механізмів 

адекватного правового захисту і медиків, які здійснюють лікування осіб, 

хворих на соціально небезпечні захворювання. 

Заключний, шостий принцип діяльності системи охорони здоров’я, 

спрямованої на забезпечення боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями сприйняття протидії соціально небезпечним 

захворюванням як факторів забезпечення  національної безпеки. Натепер 

як у науці, так і на практиці домінує широке розуміння сутності та 

наповнення національної безпеки. Усе, що безпосередньо чи побічно має 

відношення до погіршення стану національної безпеки, є її потенційною 

загрозою. Ураховуючи безліч різних негативних/несприятливих факторів 

у суспільстві, державі, у міждержавних відносинах, такий підхід варто 

визнати правильним. Саме тому дисертантка вважає, що боротьбу із 
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соціально небезпечними захворюваннями можна і потрібно розглядати як 

компонент забезпечення національної безпеки.  

На загальнодержавному рівні нині відзначається необхідність 

термінового вирішення демографічних проблем. Проблемні питання 

народонаселення, здоров’я людей поставлені в ряд найважливіших 

державних завдань, що визначають не тільки економічну стабільність, але й 

великою мірою національну безпеку країни. Несприятлива демографічна 

ситуація супроводжується зростанням і поширенням соціально небезпечних 

захворювань. Радикальні соціально-економічні зміни призвели до появи 

нових факторів і груп ризику, які потребують сучасних підходів до їх 

попередження [157, с. 3]. Крім того, як справедливо зазначає О.В. Зибарева, 

тенденції поширення соціальних хвороб є загрозливими в контексті 

процесів відтворення як населення загалом, так і трудових ресурсів зокрема 

на фоні старіння нації, значних обсягів зовнішньої міграції працездатного 

населення, що в подальшому загострить як негативні тенденції у динаміці 

демографічних процесів, так і наслідки, що ними зумовлені (зменшення 

чисельності та деградація працездатного населення, маргіналізація 

суспільства, соціальне відторгнення, соціальне сирітство, збільшення 

навантаження на систему охорони здоров’я та пенсійного забезпечення, 

втрата інтелектуального потенціалу тощо). Усе це потребує як розроблення 

на всіх рівнях управління комплексу заходів щодо запобігання та 

розповсюдження соціально небезпечних хвороб в українському суспільстві, 

так і подальших наукових розвідок у цьому напрямі [55]. 

Наведені дані несприятливої демографічної ситуації викликають 

занепокоєння; заслуговує на підтримку, тут же підкреслимо: хвороби тому і 

називаються соціально небезпечними, що вони загрожують безпеці людини, 

суспільства, держави. Причому тут ми не розставляємо пріоритети (згідно з 

Основним законом держави права та свободи людини визначають зміст та 
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спрямованість дій держави), а лише констатуємо, що соціально небезпечні 

хвороби в разі неналежної уваги щодо запобігання їм, лікування та 

профілактики – це реальна загроза національній безпеці.  

Рівень інфікованості населення України вірусом імунодефіциту людини 

об’єктивно становить загрозу національній безпеці держави. Темпи зростання 

ВІЛ-інфікованості нашого населення найвищі в світі, за винятком кількох 

найвідсталіших країн Африки, які, до речі, значно випереджують Україну за 

стандартизованим показником народжуваності. Тут Україна має таки 

найгірший у світі показник. Як перше, так і друге є цілком закономірним. Крім 

низки об’єктивних причин (економічна криза, процеси глобалізації, трудова 

міграція тощо), головною причиною впродовж усіх років незалежності України 

є неналежне  відповідно  до ситуації,  що складається,  реагування законодавчої 

та виконавчої гілок влади, а також гаранта Конституції України. Як пояснити, 

що в державі з одним з найвищих у світі рівнем освіти населення, розвиненою  

мережею  лікувально-профілактичних та санітарно-протиепідемічних  закладів, 

цілою армією медичних та соціальних працівників склалась така катастрофічна 

ситуація? Відповідь одна — державні органи влади практично самоусунулись 

від активних дій у боротьбі з ВІЛ/СНІДом, зайняли позицію стороннього 

спостерігача [143, с. 242]. Можливо така оцінка виглядає дещо емоційною, 

проте, на нашу думку, автор має певну рацію. І щодо темпів поширення 

інфекції, і щодо рівня освіти в Україні та невідповідності дій державного 

апарату ситуації, що склалася у системі охорони здоров’я взагалі та протидії 

соціально небезпечним захворюванням зокрема.  

Водночас не з усіма пропозиціями, що лунають від науковців, практиків, 

можна беззастережно погодитись. Так, Л. Жуковіна стверджує, що «в країні 

розгорнута широкомасштабна боротьба з цією недугою (туберкульозом – 

Д.Ш.), у цій сфері розробляється та приймається численна кількість 

нормативно-правових актів, ведеться роз’яснювальна робота серед населення. 
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Тобто держава, в особі компетентних органів намагається забезпечити 

всебічний захист населення від туберкульозу, в тому числі і в правовому 

сенсі» [52, с. 60]. Нам видається, що це більше нагадує штамповий  підхід у 

часи соціалізму: «зроблено – виконано – проводиться і т. ін.». Реально такий 

підхід показує або поверховий аналіз ситуації, що склалася, або нерозуміння 

масштабів соціально небезпечного лиха. А що означає термін «всебічний 

захист населення від туберкульозу, зокрема у правовому сенсі». Якими 

реальними механізмами це підкріплено? Чому тоді, подолавши фактично 

туберкульоз наприкінці 70-х років минулого століття, сьогодні порушується  

питання про соціальну небезпеку цієї хвороби знову, яка фактично стала 

загрозою національній безпеці? 

Дехто намагається поставити під сумнів загрозу суспільству, наприклад, 

СНІДу. Мотив таких коментарів приблизно такий: «Так, невиліковний, але ж 

кількість хворих порівняно невелика». Погодитись із таким підходом не 

можна. Як слушно зауважує В.П. Войтенко, від хвороб, які провокує тютюн, 

щороку помирає 100–110 тис. людей, від травм – 25 тис., від туберкульозу – 

майже 11 тис., від отруєння алкоголем – 10 тис., а від СНІДу – 2600. Чи не 

перебільшую я загрозу підступного вірусу? Ні. Час минає, і «німа» інфекція у 

ВІЛ-носіїв активізується, процес набуває клінічної форми. Цей злам насправді 

щойно розпочався, і з кожним роком зростаюча кількість ВІЛ-інфікованих 

доживає до смертельної хвороби. Тих, хто помирає з інших причин, менше не 

стає, але СНІД буде вагомим до них додатком [32, с. 6]. Тому варто не вдавати, 

що нас це не стосується, або стосується меншою мірою. Варто реально 

оцінювати масштаби епідемії як загрози національній  безпеці та пропонувати 

шляхи її вирішення.  

Таким чином, визначення принципів, відповідно до яких має втілюватись 

у життя адміністративно-правова стратегія протидії соціально небезпечним 
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захворюванням, є важливим завданням сучасної адміністративно-правової 

науки. Ще більш важливим є їх реальне наповнення у вигляді конкретних дій  

всіх суб’єктів такої суспільно важливої діяльності.  

 

1.3. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення охорони 

здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях в Україні у контексті 

реалізації права на охорону здоров’я 

 

Соціально-економічна криза в Україні у поєднанні з проблемами в 

організації охорони здоров’я, невисока середньостатистична тривалість життя 

пересічного українця ускладнюють формування належної системи протидії 

соціально небезпечним захворюванням. На жаль, вимушені констатувати, що 

ключові соціально небезпечні захворювання (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусні 

гепатити, психічні розлади) мають тенденцію до посилення, тим самим 

погіршуючи стан здоров’я самих пацієнтів, і, виходячи із характеру таких 

патологій, наносять шкоду суспільству та державі.  

На початку третього тисячоліття такі соціально небезпечні інфекційні 

хвороби, як ВІЛ/СНІД і туберкульоз викликають найбільшу стурбованість 

Організації Об’єднаних Націй та світового співтовариства, оскільки 

масштаби та швидкість їх поширення в соціальному середовищі загрожують 

як безпосередньо, так і опосередковано через спричинені ними наслідки, 

позитивному людському розвитку та національній безпеці кожної країни, 

яка завізувала Декларацію. Уже сьогодні виклики зазначених хвороб розгля-

даються як глобальна проблема, а отже, і відповідь на них як окремої 

держави, так і співдружності країн повинна бути глобальною за своїм 

масштабом та ефективною за результатом [189]. На думку І.І. Соколи, 

натепер існують такі основні нагальні проблеми в сфері охорони здоров’я в 

Україні: 
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–  недосконалість системи охорони здоров’я, зумовлена суперечностями 

наявної нормативно-правової бази щодо порядку її утримання та фінансування, 

проблеми запровадження ринкових відносин; 

–  значне  погіршення рівня  здоров’я  населення, високі темпи зростання 

ураженості патологічними станами та захворюваннями, нагромадження 

хронічних інвалідизуючих захворювань, що потребують відповідних заходів 

соціального захисту, забезпечити  які держава у повному обсязі не в змозі; 

–  поширення соціально зумовлених захворювань (ВІЛ/СНІДу, 

туберкульозу), інфекцій, що передаються через кров, загроза виникнення 

глобального спалаху пташиного грипу; 

–  недостатня спрямованість діяльності галузі на профілактику; 

–  необхідність створення єдиного медичного простору для більш 

економного використання коштів; 

–  відтік кваліфікованих медичних кадрів (особливо середнього медичного 

персоналу) за кордон тощо [160, с. 170]. 

Як бачимо, загалом характеризуючи стан сучасної системи охорони 

здоров’я в Україні, І.І. Сокола виокремлює соціально небезпечні захворювання 

та суперечності наявної нормативно-правової  бази. Ми погоджуємося із таким 

висловлюванням, мало того додамо своє: протиріччя (недосконалість, 

наявність прогалин та колізій) чинного законодавства реально гальмує 

розвиток охорони здоров’я, спрямований на протидію ВІЛ/СНІДу та 

туберкульозу.  

Метою цього підрозділу дисертаційної роботи є аналіз чинної  

нормативно-правової бази, положення якої регулюють суспільні відносини у 

сфері діяльності системи охорони здоров’я при соціально небезпечних 

захворюваннях в Україні в контексті реалізації права на охорону здоров’я. У 

нашій державі загалом створено нормативно-правову базу, положення якої 

присвячені питанням протидії соціально небезпечних захворювань. Серед 
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документів, котрі визначають стратегію боротьби із цими захворюваннями, 

варто вказати такі: 

–  Закон України від 20 жовтня 2014 р. № 1708-VII «Про затвердження 

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

на 2014–2018 роки»; 

–  Закон України  21 червня 2012 р. № 4999-VI «Про виконання програм 

Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в 

Україні»; 

–  Закон України від 16 жовтня 2012 р. № 5451-VI «Про затвердження 

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на  

туберкульоз на 2012–2016 роки»; 

–  Указ Президента України від22 березня 2002 р. № 290/2002 «Про 

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз»; 

–  Указ Президента України від 8 квітня 2011 р. № 441/2011 «Питання 

Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 

соціально небезпечних захворювань»; 

–  Постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 926 

«Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу» тощо. 

Стверджувати стосовно того, що реально реалізуються положення 

вказаних документів, не можна (ми не можемо 100 % стверджувати), оскільки, 

на жаль, є статистичні показники, які свідчать про високий рівень 

захворюваності, так і суспільні настрої, котрі очевидно демонструють 

невирішеність державою питання щодо протидії соціально небезпечним 

захворюванням.  

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 

соціально небезпечних захворювань як центральний орган виконавчої влади, 

який відповідно до чинного законодавства на сьогоднішній день (наразі триває 
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процедура реорганізації цього органу) опікується вказаними вище питаннями, 

ключовими напрямами своєї діяльності: 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правових актів міністерств і в установленому порядку подає їх 

Міністру для погодження і внесення їх у встановленому порядку на розгляд 

Кабінету Міністрів України; 

2) здійснює державний нагляд та контроль за додержанням 

законодавства у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально 

небезпечних захворювань; 

3) розробляє та організовує виконання загальнодержавних та інших 

програм у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 

захворювань; 

4) виконує інформаційно-роз’яснювальну і консультативну роботу з 

попередження та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально 

небезпечних захворювань; 

5) координує інші державні органи у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

та інших соціально небезпечних захворювань [116]. 

Виходячи навіть із назви державного органу, ми розуміємо, що 

ключовими завданнями цієї структури є протидія ВІЛ/СНІДу. Статистичні 

дані засвідчують, що за період від реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції 

у 1987 р. до 1 січня 2013 р. у державі зареєстровано 223530 випадків ВІЛ-

інфекції (з них 36830 дітей до 14 років), зокрема 56382 особи із захворюванням 

на СНІД (з них 1224 дитини до 14 років). Кількість людей, які живуть з ВІЛ і 

перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, становить 

понад 129 тис. осіб; показник поширеності ВІЛ-інфекції – 283,6 особи на 

100 тис. населення; у більше як 24 тис. людей, які живуть з ВІЛ, хвороба 
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досягла кінцевої стадії –  СНІДу. Показник поширеності СНІДу становить 52,9 

особи на 100 тис. населення. За період спостереження з 1987 р. по 2012 рік 

28498 осіб померли від захворювань, спричинених СНІДом. За оцінними 

даними на початку 2012 р. в Україні проживало 230 тис. осіб віком від 15 

років, які живуть з ВІЛ, що становить 0,58 відсотка загальної кількості 

населення зазначеної вікової категорії [127]. 

Туберкульоз, незважаючи на ту обставину, що колись за часів СРСР він 

уже ніби і був подоланий, останніми роками дедалі активніше заявляє про 

себе як про соціальну проблему загрозливого характеру. Закон України від 

16 жовтня 2012 р. № 5451-VI «Про затвердження Загальнодержавної 

цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 

2012–2016 роки» містить аналітичні дані, відповідно до яких Україна 

посідає друге місце після Російської Федерації серед країн Європейського 

регіону за показниками захворюваності на туберкульоз. У 2011 р. 

показники захворюваності на туберкульоз, його поширеності та смертності 

від нього становили відповідно 67,2; 155,3 і 15,3 випадку на 100 тис. 

населення. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі – 

ВООЗ), в Україні на мультирезистентну форму туберкульозу хворіють 16 

відсотків осіб, у яких виявлено нові випадки, і налічується 44 відсотки 

хворих з повторними випадками туберкульозу, що становить близько 7000 

хворих. Реєструються випадки майже невиліковного туберкульозу з 

розширеною медикаментозною резистентністю, кількість яких стрімко 

збільшується. Особливу небезпеку становить поєднання 

мультирезистентного туберкульозу з ВІЛ-інфекцією серед уразливих до 

ВІЛ-інфекції груп населення [128]. 

Раніше ми вже звертали увагу на той факт, що одним з актуальних 

завдань, що стоять перед державою і суспільством, є підвищення рівня 

громадського здоров’я та удосконалення (підвищення) його ефективності. 
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Вирішення цих завдань суттєво залежить від законодавства у галузі охорони 

здоров’я громадян. Але положення багатьох з прийнятих законів не діють або 

діють слабо. Проблема дієвості законів, підвищення віддачі від них характерна 

для багатьох галузей законодавства, включно з охороною здоров’я громадян 

[193, с. 59–60]. Що ж є основою нормативно-правової бази організації охорони 

здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях? З нашої точки зору всі 

юридичні документи, які на загальнодержавному рівні визначають 

спрямованість дій держави на запобігання та протидію цим захворюванням, 

доцільно поділити на три групи: 

1) загальномедичної спрямованості; 

2) спрямовані на соціально небезпечні захворювання; 

3) спрямовані на конкретне захворювання, що належить до соціально  

небезпечних.  

До першої групи можна віднести два нормативно-правові акти: 

– КонституціюУкраїни:  

–  Основи законодавства України про охорону здоров’я.  

Стаття 49 Конституції України констатує: «Кожен має право на 

охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона 

здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-

економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. 

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян 

медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони 

здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких 

закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних 

закладів усіх форм власності. Держава дбає про розвиток фізичної 

культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя» [68]. Із 

проблематики організації охорони здоров’я при соціально небезпечних 
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захворюваннях в аналізі тексту відповідної статті привертають на себе 

увагу такі аспекти: право кожного громадянина на охорону здоров’я. У 

широкому розумінні це означає, що в разі виникнення у людини такого 

захворювання, як наприклад, туберкульоз чи ВІЛ/СНІД, вона не повинна 

залишитись «сам на сам» із важким недугом. Право людини на охорону 

здоров’я кореспондує відповідний обов’язок держави,  крім того, державне 

фінансування відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і 

оздоровчо-профілактичних програм. Саме у розрізі соціально небезпечних 

захворювань це набуває підвищеної гостроти, оскільки сам термін 

«соціально небезпечні» свідчить як про небезпеку для суспільства, так і 

про певну «винуватість суспільства, держави» у тому, що такого роду 

захворювання трапляються. Орієнтуючись на шляхи розповсюдження 

таких захворювань, середовище, у яких вони частіше виникають, варто 

погодитись із таким твердженням.  

На жаль, попри абсолютне збільшення коштів, що виділяються на 

охорону здоров’я (при запланованих доходах Державного бюджету України 

2015 р. у сумі 475.939.248,7 тис. грн.  на охорону здоров’я передбачено 8 825 

111,6 тис. грн. [124 ] (що більше порівняно з минулорічним бюджетом на 

18,6%).  Проте характерними є інші цифри Державного бюджету 2015 р.: на 

утримання Державної санітарно-епідеміологічної служби (автор має 

інформацію про плани реорганізації цієї служби) передбачено 1 236 517 тис. 

грн. (збільшення порівняно з 2014 р. на 20,3%), утримання Державної служби 

України з контролю за наркотиками — 2 238,2 тис. грн. (зменшення порівняно 

з 2014 р. на 65%), Державної служби України з лікарських засобів — 13 610,6 

тис. грн. (зменшення порівняно з 2014 р. на 66,5%). І основне: витрати 

бюджету 2015 р. для утримання Державної служби з питань протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань, становлять 7 
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657,5 тис. грн. (зменшення порівняно з 2014 р. на 10,1%).  Які невтішні 

висновки можна із цього зробити: 

–  попри абсолютне збільшення коштів на охорону здоров’я, Державний 

бюджет 2015 р. суттєво скоротив видатки на протидію соціально небезпечним 

захворюванням і, тим самим, ускладнив організацію охорони здоров’я у цьому 

напрямі; 

– певною мірою декларативною стає норма статті 49 Конституції України 

про державне фінансування відповідних соціально-економічних, медико-

санітарних і оздоровчо-профілактичних програм; 

– у поєднанні із значним знеціненням вітчизняної грошової одиниці у  

співвідношенні з провідними грошовими одиницями світу, ситуація стає ще 

більш проблемною. 

За даними К. Дмитрик, за бюджетною програмою «Удосконалення 

заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 

захворювань в Україні» у Держбюджеті–2015 передбачено видатки 

спеціального фонду Державного бюджету в обсязі 6 973,8 тис. грн. 

Планується, що фінансування у тому числі забезпечуватиметься за рахунок 

коштів, наданих Центром США з контролю та профілактики захворювань, 

Глобальною програмою з питань СНІДу в рамках проекту «Підтримка 

систем Міністерства охорони здоров’я з моніторингу й оцінки, 

епідеміологічного нагляду, безпеки донорської крові та лабораторної 

мережі в Україні в рамках Президентського плану невідкладних заходів з 

протидії СНІДу (PEPFAR)». Очікується, що до 2015 р. буде надано 2 750 

тис. дол. США. Реципієнтами проекту виступатимуть Державна установа 

«Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом», Національна 

референс-лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції та обласні станції 

переливання крові, які будуть обрані на конкурсній основі. Фінансування 
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заходів з реалізації меморандуму відбуватиметься за трьома 

компонентами:  

1) підвищення дієвості моніторингу й оцінювання програм профілактики 

ВІЛ-інфекції, догляду та лікування; 

2) зміцнення мережі лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції; зміцнення 

епідеміологічного нагляду за ВІЛ;  

3) удосконалення зміцнення системи безпеки донорської крові задля 

попередження передачі ВІЛ та інших інфекцій, що передаються з кров’ю, під 

час переливання крові.  

У рамках зазначених напрямів будуть здійснюватися витрати на 

закупівлю обладнання, медичних реактивів, витратних матеріалів, проведення 

тренінгів тощо [48]. Нам видається, що такі очікування, попри позитив 

допомоги міжнародних неурядових організацій,  створюють певні складності. 

Адже наша держава розраховує на ті кошти, які вона не заробляє. Такі ресурси 

можуть надійти, а можуть і не надійти з незалежних причин. З точки зору 

формування державної стратегії боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями, пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства, 

виокремлення організаційно-правових напрямів цієї діяльності, такий підхід 

не може вважатись об’єктивним. 

Згідно зі статтею 49 Конституції України держава також забезпечує  

санітарно-епідемічне благополуччя. Це важливо, оскільки багато у чому від 

його належного стану залежить нерозповсюдження соціально небезпечних 

захворювань.  

У контексті аналізу положень статті 49 Конституції України  не можемо  

не згадати про рішення Конституційного Суду України (КСУ) з цього питання. 

У своєму рішенні 2002 р. (справа про безоплатну медичну допомогу) єдиний 

орган конституційної юрисдикції зауважив, що положення частини третьої 

статті  49  Конституції  України «у державних  і  комунальних закладах 
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охорони здоров’я медична допомога надається  безоплатно» треба розуміти 

так, що у державних  та  комунальних  закладах охорони здоров’я медична 

допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу та  без  

попереднього,  поточного або наступного їх розрахунку за надання такої 

допомоги [145]. Це положення неодноразово критикувалось експертами. Так, 

скажімо С.Г. Стеценко справедливо зазначав, що у даному рішенні 

Конституційного Суду України фактично не враховується соціально-

економічний стан держави, об’єктивно неможливо забезпечити всім 

громадянам безоплатно весь необхідний обсяг медичної допомоги; не знайшли 

належної оцінки матеріали та відомості, які з приводу цієї справи надійшли до 

КСУ від Президента України, Міністерства фінансів [169, с. 288–290]. Дійсно, 

у матеріалах цього рішення КСУ вказується, що, на думку Президента 

України, Конституція України  гарантує надання лише частини з комплексу 

медичних послуг у вигляді безоплатної медичної допомоги, що тягне за собою 

її реалізацію тільки на гарантованому рівні і у визначеному законодавством 

обсязі за рахунок  податків, а також зборів від загально обов’язкового 

державного соціального страхування. При цьому органи державної влади і 

органи місцевого самоврядування можуть  спрямовувати для надання 

громадянам безоплатної медичної допомоги й інші ресурси згідно із законом. 

Така допомога повинна надаватися і у «формі безоплатних чи субсидованих 

медичних або цільових виплат, які дозволять людині оплатити  необхідні їй за 

станом здоров’я медичні послуги».  

Основи законодавства України про охорону здоров’я 1992 р. є важливими  

в контексті соціально небезпечних захворювань з позицій наявності у цьому 

документі таких положень: 

– стаття 5 «Охорона здоров’я – загальний обов’язок суспільства та 

держави» констатує, що державні,  громадські або інші органи, підприємства, 
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установи, організації, посадові  особи  та  громадяни  зобов’язані забезпечити 

пріоритетність охорони здоров’я у власній діяльності, не завдавати шкоди 

здоров’ю населення і окремих осіб, у межах своєї компетенції надавати 

допомогу хворим, інвалідам та потерпілим від нещасних випадків, сприяти 

працівникам органів і закладів охорони здоров’я в їх діяльності, а також 

виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про охорону здоров’я; 

– стаття 26 «Охорона навколишнього природного середовища», де 

зазначено, що держава забезпечує охорону навколишнього природного 

середовища як важливої передумови життя і здоров’я людини; 

– стаття 27 «Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя територій  

і населених пунктів», де констатується, що санітарно-епідемічне благополуччя 

територій і населених пунктів забезпечується системою державних стимулів та 

регуляторів, спрямованих на суворе дотримання санітарно-гігієнічних і 

санітарно-протиепідемічних правил та норм, комплексом спеціальних 

санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних заходів та організацією 

державного санітарного нагляду; 

– стаття 28 «Створення  сприятливих для здоров’я умов праці, навчання, 

побуту та відпочинку», де проголошуються єдині санітарно-гігієнічні вимоги 

до організації  виробничих та інших процесів, пов’язаних з діяльністю людей, 

а також до якості машин, обладнання, будівель, споживчих товарів  та  інших  

об’єктів,  які можуть мати шкідливий вплив на здоров’я [108]. 

Друга група нормативно-правових актів спрямована на соціально  

небезпечні захворювання. До них, у першу чергу, необхідно віднести такі: 

– Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення»; 

– Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1645-III «Про захист населення 

від інфекційних хвороб». 
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Перший із наведених документів визначає, що санітарне та епідемічне 

благополуччя населення – це стан здоров’я населення та середовища 

життєдіяльності людини, за якого показники захворюваності мають усталений 

рівень для певної території, умови проживання сприятливі для населення, а 

параметри факторів середовища життєдіяльності знаходяться в межах, 

визначених санітарними нормами. Крім того, відповідно до положень 

зазначеного нормативно-правового акта вимоги безпеки для здоров’я і життя 

людини – це розроблені на основі медичної науки критерії, показники, їх 

граничнодопустимі значення, санітарно-епідеміологічні нормативи, правила, 

норми, регламенти тощо (медичні вимоги до безпеки для здоров’я і життя 

людини), розроблення, обґрунтування, контроль і нагляд за якими є винятково 

медичною професійною компетенцією [126]. 

Своєю чергою, Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1645-III «Про 

захист населення від інфекційних хвороб» установлює у статті 7 

«Лікування хворих на інфекційні хвороби», визначає, що хворі на 

інфекційні хвороби можуть лікуватися в акредитованих у встановленому 

законодавством порядку державних і комунальних спеціалізованих 

закладах (відділеннях) охорони здоров’я та клініках наукових установ, а 

також в акредитованих закладах охорони здоров’я, заснованих у 

встановленому законодавством порядку на приватній формі власності. У 

разі якщо перебіг  інфекційної хвороби легкий, а епідемічна ситуація в 

осередку інфекційної хвороби благополучна, лікування такого хворого під 

систематичним медичним наглядом може здійснюватися амбулаторно, крім 

випадків, передбачених статтями 22, 27 і 31 цього Закону [134]. Стаття 12 

цього нормативно-правового акта констатує, що профілактичні щеплення 

проти дифтерії, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов’язковими і 

включаються до календаря щеплень. Зазначимо, що серед соціально 
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небезпечних захворювань тут указується лише туберкульоз. Це природно, 

адже, на жаль, нинішній стан медичної науки та практики не дозволяє 

засвідчити про наявність препаратів, які б унебезпечували (запобігали чи 

мінімізували) виникнення, наприклад, ВІЛ/СНІДу. Найбільш значущою в 

контексті теми нашого дослідження є стаття 24 «Надання медичної 

допомоги хворим на соціально небезпечні інфекційні хвороби», у якій 

вказується, що особи, які хворіють на соціально небезпечні інфекційні 

хвороби, підлягають своєчасному та якісному лікуванню, періодичним 

обстеженням і медичному нагляду. Лікування, обстеження та медичний 

нагляд за хворими на соціально небезпечні інфекційні хвороби у 

державних і  комунальних закладах охорони здоров’я та державних 

наукових установах проводяться безоплатно (за рахунок коштів  

Державного бюджету України та місцевих бюджетів). 

Заключна, третя група нормативно-правових актів спрямована на 

конкретне захворювання, що належить до соціально небезпечних. До неї 

можуть бути віднесені такі документи [127; 128; 137; 138]: 

– Закон України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» від 

5 липня 2001 р. № 2586-III; 

– Закон України від 16 жовтня 2012 р. № 5451-VI «Про затвердження  

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2012–2016 роки»; 

– Закон України від 12 грудня 1991 р. № 1972-XII «Про протидію 

поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та 

правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»; 

– Закон України від 20 жовтня 2014 р. № 1708-VII «Про затвердження  

загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

на 2014–2018 роки» та ін. 
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Які проблемні місця вказаних нормативно-правових актів? Чи дозволяє 

стан їх безумовного виконання реально покращити ситуацію? Чи є певні 

дискусійні аспекти? Відповіді на ці питання перебувають у площині аналізу 

тексту  цих документів та практики їх реалізації.  

Якщо ми візьмемо Закон України «Про протидію поширенню хвороб, 

зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний 

захист людей, які живуть з ВІЛ», то ми побачимо багато позитивних аспектів, 

які уможливлюють реалізацію адміністративно-правових заходів, спрямованих 

на профілактику та боротьбу зі СНІДом. Зокрема це положення, відповідно до 

якого держава гарантує забезпечення (стаття 4 закону): 

а) пріоритетності в профілактиці поширення ВІЛ-інфекції інформаційно-

роз’яснювальної роботи з населенням щодо принципів здорового та 

морального способу життя, духовних цінностей і відповідальної поведінки у 

сфері сексуальних стосунків; 

б) доступності та  належної якості тестування з метою виявлення  ВІЛ-

інфекції, у тому числі анонімного, з наданням попередньої та подальшої 

консультативної допомоги, а також забезпечення безпеки тестування для 

обстежуваної особи  та персоналу, який його проводить; 

 в) доступу населення до засобів профілактики,  що дають змогу запобігти  

зараженню і поширенню ВІЛ-інфекції статевим шляхом; 

г) контролю за забезпеченням безпеки лікувально-діагностичного процесу  

для пацієнтів та медичного персоналу в закладах охорони здоров’я незалежно 

від форми власності [138]. 

Водночас, не зовсім зрозуміло, чому у статті 6 зазначеного нормативно-

правового акта «Право особи на тестування з метою виявлення ВІЛ, умови 

та порядок його проведення» вказано про те, що тестування дітей віком до 

14 років та осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, 

проводиться на прохання їх батьків або законних представників та за 
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наявності усвідомленої інформованої згоди. Батьки та законні представники 

таких осіб мають право бути присутніми під час проведення такого 

тестування, ознайомлені з його результатами та зобов’язані забезпечити 

збереження умов конфіденційності даних про ВІЛ-статус осіб, інтереси яких 

вони представляють. Питання виникає з приводу прохання батьків або 

законних представників – не згоди, як зазвичай це відбувається в інших 

випадках надання медичної допомоги для таких категорій громадян, а саме 

прохання. Адже у статті 43 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я зазначено: «щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього 

пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку 

недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних 

представників». Повертаючись до профільного закону із проблеми СНІДу 

вкажемо: а якщо цього прохання батьків чи законних представників немає, а 

потреба у проведенні тестування є нагальною? Дисертантові видається,  що 

необхідно внести зміни і вказану частину сформулювати – не «на 

прохання», а «за згодою». 

Фахівці також мають певні застереження стосовно вказаного закону. 

Скажімо, Р.М. Пукало зазначає: «Провівши аналіз закону, можна зробити 

висновок: в кращому випадку закон спрямований на обмежену 

діагностику, констатацію становища, декларативний захист 

конституційних прав ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД і не передбачає 

дієвих заходів по подоланню епідемії. Не на медичного працівника 

повинен покладатись обов’язок попередження про кримінальну 

відповідальність і заклади охорони здоров’я не зобов’язані підміняти право 

охоронців. Питаннями епідеміології та встановлення джерел поширення 

цієї особливо небезпечної інфекційної хвороби разом із епідеміологами 

повинні займатися і правоохоронні органи з їхніми владними 

повноваженнями» [143, с. 244]. Дійсно, принцип комплексності, про який 
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ми у роботі писали раніше, зумовлює потребу в залученні до спільних 

питань боротьби зі СНІДом і інших структур, окрім суто медичних. 

Зокрема, правоохоронних органів, котрі мають опікуватись проблемами 

кримінально-правового характеру. Це не завдання системи охорони 

здоров’я.  

Відомо, що на сьогодні немає лікувального засобу, здатного 

вилікувати особу від СНІДу, проте є так звані антиретровірусні препарати, 

які здатні на певний період часу призупинити розвиток ВІЛ-інфекції. У 

контексті щодо цього в деяких джерелах висловлюються претензії до цього 

Закону стосовно зазначеного питання. Зокрема, зазначається про те, що в 

законодавчому аспекті про проблему доступності антиретровірусних 

препаратів усім, кому вони потрібні, слід звернути увагу на доцільність 

внесення у законодавство про профілактику захворювання на синдром 

набутого імунодефіциту людини (СНІД)  відповідних доповнень, які б 

передбачали можливість проведення екстреної медикаментозної 

профілактики ВІЛ-інфекції особам, які піддалися ризику інфікування ВІЛ 

унаслідок сексуального насильства, і медичним працівникам, які зазнали 

такого ризику при виконання професійних обов’язків [83, с. 131]. Дійсно, 

дисертант підтверджує доцільність такого кроку в контексті захисту 

передусім медичних працівників, оскільки це один із принципів 

адміністративно-правового забезпечення охорони здоров’я при соціально 

небезпечних захворюваннях, запропонованих у роботі раніше.  

Заслуговує на підтримку пропозиція М.М. Купалова щодо внесення змін 

до Закону України «Про рекламу». Інтерес до такого роду пропозицій (хоча у 

запропонованій нами класифікації і відсутній даний нормативно-правовий акт 

як такий, положення якого регулюють суспільні відносини у сфері соціально 

небезпечних захворювань) пояснюється тим, що автор пропонує цікавий 

спосіб віднайдення коштів на боротьбу із такими захворюваннями. 
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Пропонується певне коригування положень п. 4 статті 12 Закону України «Про 

рекламу». «Перш за все це пов’язано з тією обставиною, що, на нашу думку, 

значущість соціальної реклами потребує збільшення обсягу часу та друкованої 

площі для такої реклами до рівня 15 відсотків ефірного часу та 10 відсотків 

друкованої площі, відведеної для реклами. Поряд із цим слід розширити коло 

суб’єктів, для яких соціальна реклама розміщується безкоштовно, додавши до 

них заклади освіти, культури, охорони здоров’я, що утримуються за рахунок 

державного чи місцевих бюджетів, а також благодійні організації. Це можливо 

зробити шляхом розширення положень п. 4 статті 12 та виключення з неї п. 5. 

Таким чином, п. 4 доцільно викласти в такій редакції: «Засоби масової 

інформації – розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю або частково 

фінансується з державного чи місцевих бюджетів, зобов’язані розміщувати 

соціальну рекламу державних органів, органів місцевого самоврядування та 

громадських організацій, а також соціальну рекламу, замовниками якої є 

заклади освіти, культури, охорони здоров’я, що утримуються за рахунок 

державного чи місцевих бюджетів, благодійні організації, безкоштовно в 

обсязі не менше 15 відсотків ефірного часу та 10 відсотків друкованої площі, 

відведених для реклами» [72, с. 105]. Якщо такі пропозиції будуть підтримані 

в експертному середовищі, у подальшому – депутатами Верховної Ради 

України і стануть частиною даного закону, то соціально корисні наслідки 

настануть реальними досить швидко. 

 Закон України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» від 5 

липня 2001 р. № 2586-III є базовим з питань регулювання суспільних відносин 

у сфері протидії цьому соціально небезпечному захворюванню. На 

переконання дисертантки заслуговують на підтримку положення статті 4 

«Державні гарантії у сфері протидії поширенню захворювання на 

туберкульоз», де зокрема зазначено таке: 
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1. Медична допомога, туберкулінодіагностика, хіміопрофілактика 

туберкульозу та санаторно-курортне лікування хворих на туберкульоз у 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я здійснюються 

(надаються) безоплатно. 

2. Під час лікування хворі на туберкульоз безперебійно та безоплатно 

забезпечуються протитуберкульозними препаратами відповідно до їх переліку 

і обсягів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я [137]. 

Водночас викликає певні заперечення стаття 23 аналізованого закону 

«Соціальний захист медичних та інших працівників протитуберкульозних 

закладів», зокрема такі: 

1. Працівники протитуберкульозних закладів, зазначені у частині першій 

статті 22 цього Закону (які мають право на певні пільги. – Д.Ш.) мають право на: 

– щорічну відпустку тривалістю 36 календарних днів; 

– щорічне безоплатне одержання путівки для санаторно-курортного 

лікування; 

– пенсію за віком на пільгових умовах у порядку, встановленому 

пенсійним законодавством. 

На наше переконання, такого роду компенсації ніяк не сприяють тому, 

щоб медичні працівники, які опікуються проблемами хворих на 

туберкульоз, відчували себе соціально захищеними. Саме тому наведені 

нами вище статистичні дані свідчать про значне неудокомплектування таких 

працівників та переважно пенсійний вік працюючих лікарів. Ті небезпеки, з 

якими зіштовхуються працівники протитуберкульозних закладів, не можуть 

бути компенсованими лише більш тривалою відпусткою, санаторно-

курортним лікуванням та певними пенсійними послабленнями. Держава має 

надати більш вагомі гарантії такого роду медичним працівникам. Це можуть 

бути: 
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– більш високий рівень заробітної плати порівняно з іншими медичними 

працівниками; 

– менша тривалість щоденного робочого дня; 

– можливість підвищення кваліфікації на безоплатній основі. 

Таким чином, як видається, нормативно-правова база запобіганню 

соціально небезпечним захворюванням та організації охорони здоров’я із цих 

питань у цілому сформована. Питання залишається за одним: належним чином 

виконувати положення зазначених правових документів, щоб вони були не 

декларативними, а реально діючими. Сподіваємося, що в разі врахування 

запропонованих дисертанткою змін стан справ у цій сфері має стати кращим.  

 

Висновки до розділу І  

1. Основними адміністративно-правовими ознаками соціально небезпечних 

захворювань є: 

– ними можуть бути інфекційні та неінфекційні захворювання; 

– характеризуються швидкістю передачі збудника хвороби та/або 

складністю чи неможливістю лікування сучасним арсеналом медичної науки 

та практики та/або значними негативними наслідками для теперішнього і 

майбутнього поколінь; 

– несуть реальну небезпеку для суспільства. 

2. Актуальність адекватного правового захисту медиків, які здійснюють 

лікування осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання, пояснюється 

багатьма причинами, ключові з яких такі: 

– контактуючи із хворими на СНІД чи туберкульоз, лікарі мають набагато 

більше шансів захворіти ніж пересічний громадянин; 

– саме призначення медицини – надавати допомогу хворим людям і 

соціальна справедливість – засвідчує необхідність конструювання запобіжних 

заходів щодо потенційно можливого отримання хвороби самими медиками; 
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– державні видатки у випадку отримання медиком соціально небезпечного 

захворювання стануть набагато більшими, оскільки, по-перше, такого лікаря 

треба заміняти для виконання його професійних завдань (а на підготовку 

фахівця фтизіатра витрачається не один рік), по-друге, держава має сплачувати 

медичному працівнику кошти як особі, яка отримала фактично професійне 

захворювання. 

3. Серед нормативно-правових актів, котрі визначають стратегію 

боротьби із соціально небезпечними захворюваннями, варто виокремити: 

– Закон України від 20 жовтня 2014 року № 1708-VII «Про затвердження 

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

на 2014-2018 роки»; 

– Закон України  21 червня 2012 р. № 4999-VI «Про виконання програм 

Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в 

Україні»; 

– Закон України від 16 жовтня 2012 р. № 5451-VI «Про затвердження 

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2012-2016 роки»; 

– Указ Президента України від22 березня 2002 р. № 290/2002 «Про 

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз»; 

– Указ Президента України від 8 квітня 2011 р. № 441/2011 «Питання 

Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 

соціально небезпечних захворювань»; 

– Постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 926 

«Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу» тощо.  
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РОЗДІЛ ІІ 

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБИ ІЗ СОЦІАЛЬНО    

НЕБЕЗПЕЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

 

2.1. Адміністративно-правові основи побудови системи охорони 

здоров’я для запобігання та боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями 

 

Визначивши у межах першого розділу наукового дослідження сутність 

соціально небезпечних захворювань як об’єкта адміністративно-правової 

науки, сконцентрувавши увагу на питаннях принципів адміністративно-

правового забезпечення охорони здоров’я при соціально небезпечних 

захворюваннях, а також розглянувши сучасний стан нормативно-правового 

забезпечення охорони здоров’я при таких захворюваннях, маємо реальну 

можливість більш ретельно дослідити механізм адміністративно-правового 

регулювання запобігання та боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями. У чому полягає актуальність аналізу цієї складової 

дисертаційної роботи? Причин є багато, вкажемо основні: 

1. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин 

є фактично центральною побудовою загальної частини адміністративного 

права і у цьому зв’язку, на наше переконання, має бути присутнім у більшості 

адміністративно-правових наукових досліджень, присвячених регулюванню 

суспільних відносин у тих чи інших сферах суспільного життя. 

2. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин 

відповідає на питання як? як саме? за рахунок чого? здійснюється 

регулювальний вплив норм адміністративного права на суспільні відносини. 
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3. Соціально небезпечні захворювання, як ми мали можливість 

переконатись у рамках нашого дослідження – це важливі у медичному, 

правовому, соціальному сенсі суспільні відносини, які потребують 

регулювання за допомогою адміністративного права. Механізм такого 

регулювання і має розкрити сутність та характеристики цього процесу. 

4. У широкому розумінні механізм адміністративно-правового 

регулювання запобігання та боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями в Україні потенційно надасть можливість розглянути та 

дослідити такі явища, як побудову системи охорони здоров’я для запобігання 

та боротьби із соціально небезпечними захворюваннями; форми та методи 

діяльності органів охорони здоров’я у сфері забезпечення прав осіб, хворих на 

соціально небезпечні захворювання; організаційно-правові засади 

підвищення дієвості законодавства, спрямованого за боротьбу із соціально 

небезпечними захворюваннями; шляхи удосконалення адміністративно-

правового регулювання організації охорони здоров’я при таких захворюваннях 

тощо. 

На думку дисертантки, під механізмом адміністративно-правового 

регулювання суспільних відносин необхідно розуміти внутрішню 

характеристику адміністративного права, що проявляється у сукупності 

правових засобів,  за допомогою яких адміністративне право реалізує свій 

регулятивний потенціал. С.Г. Стеценко у своєму підручнику «Адміністративне 

право України» справедливо зазначає, що доцільно вказати певні відмінності 

між категоріями «метод адміністративного права» та «механізм адміністративно-

правового регулювання». Вони стосуються двох аспектів [167]. 

1. Метод адміністративного права – сукупність способів правового 

регулювання, а механізм адміністративно-правового регулювання – сукупність 

правових засобів. Незважаючи на лінгвістичну схожість, під кутом зору права 

це різні терміни, оскільки способи правового регулювання – це: а) приписи; 
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б) заборони;  в) дозволи. Водночас правові засоби – це норми права, правові 

відносини, акти реалізації прав та обов’язків.  

 2. Якщо метод адміністративного права – зовнішня характеристика 

того, як адміністративне право регулює відповідні суспільні відносини 

(імперативно, диспозитивно, шляхом субординації, координації, реординації, 

адміністративного договору), то механізм адміністративно-правового 

регулювання є внутрішньою характеристикою цього процесу, де стає 

зрозумілим, яким чином норма адміністративного права «приводиться в рух», 

починає регулювати суспільні відносини та яким чином суб’єкти 

адміністративного права можуть впливати на процес правового регулювання 

[167, с. 64].  

Своєю чергою, у розвиток такого розуміння механізму адміністративно-

правового регулювання Т.О. Коломоєць вказує на необхідність виокремлення 

таких стадій механізму адміністративно-правового регулювання: 

– регламентація суспільних відносин (розроблення та прийняття 

правових норм, які формулюють правила поведінки для учасників суспільних 

відносин). На цій стадії відбувається правотворча діяльність компетентних 

державних органів зі створення правових норм і нормативно-правових актів; 

– виникнення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. Тут 

відбувається процес переходу від загального до конкретного, від загальних 

приписів правових норм до конкретної моделі поведінки того чи іншого 

суб'єкта адміністративного права; 

– реалізація (фактичне використання) суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків. На цій стадії фактично втілюються в життя приписи норм 

адміністративного права в реальну поведінку того чи іншого суб’єкта 

адміністративного права [66, с. 34]. 

У контексті нашої теми наукових досліджень варто наголосити, що 

механізм адміністративно-правового регулювання запобігання та боротьби із 
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соціально небезпечними захворюваннями має відповідати загальним вимогам. 

Ідеться як про елементи механізму (норми адміністративного права, 

адміністративно-правові відносини, акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів 

таких відносин тощо), так і про стадії механізму. Регламентація суспільних 

відносин має передувати запобіганню та протидії соціально небезпечним 

захворюванням. Це забезпечено прийняттям низки нормативно-правових актів 

(насамперед законів України: від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

від 6 квітня 2000 р. № 1645-III «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», від 5 липня 2001 р. № 2586-III «Про протидію захворюванню на 

туберкульоз»,  від 12 грудня 1991 р. № 1972-XII «Про протидію поширенню 

хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і 

соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»). Далі – виникнення суб’єктивних 

прав та юридичних обов’язків і, насамкінець, – реалізація (фактичне 

використання) суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. Саме на цій стадії 

механізму адміністративно-правового регулювання і виникають певні 

невідповідності щодо «класичної» моделі механізму. Нерідко закони не 

працюють. Про це у роботі ми далі скажемо більш детально. Завданням науки 

адміністративного права є напрацювання організаційно-правових кроків, 

спрямованих на найбільш ефективну реалізацію положень законів з боку 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  

Говорячи про такий елемент адміністративно-правових відносин, як 

адміністративно-правові відносини, варто погодитись із авторитетною думкою 

В.М. Бевзенка, що правовідносини у будь-якій галузі права відіграють чи не 

найголовнішу роль – через них здійснюються суб’єктивні повноваження, 

виконуються функції уповноважених суб’єктів,  реалізуються завдання органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових 

осіб [16, с. 49]. Варто відмітити особливості адміністративно-правових 
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відносин, про що у загальному сенсі автори підручника «Адміністративне 

право», підготовленого фахівцями Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, зазначають таке: 

– в адміністративно-правових відносинах права і обов’язки пов’язані із 

практичним здійсненням їх учасниками державного управління і потребують 

для свого задоволення відповідних дій виконавчо-розпорядчого характеру; 

– умовою виникнення адміністративно-правових відносин є участь у них 

обов’язкового суб’єкта. Не може бути адміністративно-правових відносин між 

двома громадянами, між об’єднаннями громадян, бо вони не мають 

повноважень державно-владного характеру, не здійснюють виконавчу та 

розпорядчу діяльність від імені держави; 

– адміністративно-правові відносини можуть виникати з ініціативи кожної 

із сторін незалежно від волевиявлення другої сторони, на відміну від цивільно-

правових відносин. Юридично-владні повноваження органу виконавчої влади 

визначаються безпосередньо адміністративно-правовою нормою, в якій 

закріплюється його компетенція [6, с. 59]. Запобігання та боротьба із соціально 

небезпечними захворюваннями передбачає задіяність державою великої 

кількості різних органів, організацій, структур. Акцентуючи у своїй роботі 

увагу на органах управління охороною здоров’я, зазначимо, що і їх діяльність 

у вказаній царині зумовлює виникнення численних адміністративно-правових 

відносин.  

З метою якісного дослідження механізму адміністративно-правового 

регулювання запобігання та протидії соціально небезпечним захворюванням 

пропонується складові елементи механізму (норми адміністративного права, 

адміністративно-правові відносини, акти реалізації прав та обов’язків) 

розкрити через аналіз таких організаційно-правових явищ: 

– побудову системи охорони здоров’я для запобігання та боротьби із 

соціально небезпечними захворюваннями (адміністративно-правові основи); 
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– форми та методи діяльності органів охорони здоров’я у сфері 

забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання; 

– підвищення дієвості законодавства, спрямованого за боротьбу із  

соціально небезпечними захворюваннями; 

– шляхи удосконалення адміністративно-правового регулювання 

організації охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях в 

контексті розвитку медичного права в Україні. 

Адміністративно-правові основи побудови системи охорони здоров’я для 

запобігання та боротьби із соціально небезпечними захворюваннями повинні 

ґрунтуватися на усвідомленні негативної ролі та значення такого роду 

захворювань для окремо взятої хворої людини, суспільства та держави. У 

цілому такого роду розуміння має перебувати в руслі адміністративно-

правового режиму взаємовідносин суб’єктів публічної адміністрації та 

приватних осіб, де статус особи виступає як суб’єкт, перед яким публічна 

влада відповідальна за свою діяльність. При цьому діяльність публічної влади 

збігатиметься з метою адміністративного права, яка полягає у створенні 

правових умов для гарантування органами публічної влади, насамперед 

суб’єктами публічної адміністрації, прав і свобод людини і громадянина, 

реалізація яких відбувається у сфері публічного управління [53, с. 69]. 

До початку XXI ст. людство змогло подолати безліч загроз життю і 

здоров’ю людини, серед яких особливо небезпечними були інфекційні 

захворювання. Уже забуті масштаби смертоносності чуми, сибірської язви, 

холери та інших хвороб. Однак на зміну того періоду прийшли нові загрози: 

стали поширюватися такі раніше не відомі захворювання, як, наприклад, ВІЛ-

інфекція. Крім того, в останні роки констатуються спалахи вірусних гепатитів, 

збільшення чисельності хворих на туберкульоз та інші небезпечні інфекційні 

захворювання [31, с. 1]. Усе це потребує з боку держави вжиття певних 

організаційно-правових заходів (передусім із боку органів управління 
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охороною здоров’я), спрямованих на запобігання та протидію соціально 

небезпечним захворюванням.  

Чи готова система охорони здоров’я до ефективної боротьби зі СНІДом 

та туберкульозом?  Чи готові до цього лікарі? Питання ці не є простими. Аналіз 

сучасного стану охорони здоров’я громадян в Україні дозволив  

Ю.В. Вороненку та Н.Г. Гойді стверджувати про те, що «наявна  система 

медичної допомоги не влаштовує і лікарів, так як відсутня мотивація до 

надання якісних медичних послуг із-за низької оплати праці та великого 

навантаження, особливо лікарів первинної медико-санітарної допомоги. 

Негативну роль відіграє і вкрай застаріле медичне обладнання, що не дозволяє 

лікарю реалізувати свій професійний досвід і знання. Існуюча система охорони 

здоров’я не влаштовує і владні структури. Незважаючи на зростання обсягів 

державного фінансування, більша частина їх витрачається на утримання 

закладів, невиправдано високу  забезпеченість ліжками, повільне 

впровадження нових менш вартісних, але більш ефективних технологій тощо» 

[35, с. 24]. Із таким баченням сучасного стану речей варто погодитись, оскільки 

це розуміння може бути спрямоване і на сферу профілактики, лікування та 

реабілітації осіб із соціально  небезпечними хворобами.  

У тому ж ракурсі необхідно оцінювати сучасний стан організації 

охорони здоров’я як у державі загалом, так і в контексті соціально 

небезпечних хвороб. Організаційні принципи і система управління охороною 

здоров’я в Україні успадковані від радянської системи. За період 

незалежності в національній системі охорони здоров’я були розпочатій 

частково реалізовані різноманітні реформи. Однак ще зберігаються 

декларовані державні гарантії та адміністративні підходи в управлінні, 

механізми фінансування, засновані на показниках регламентованого 

нормативного забезпечення, орієнтація на вузьку спеціалізацію медичної 

допомоги, недостатня увага до профілактичного напряму. Це негативно 
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впливає на якість і доступність медичних послуг. У зв’язку з недостатнім 

фінансовим забезпеченням галузі вже протягом декількох років в Україні 

активно дискутується питання про доцільність запровадження 

загальнообов’язкового державного медичного страхування. Однак реальних 

кроків у цьому напрямі не зроблено. В Україні наразі працюють приватні 

страхові компанії, кожна з яких пропонує свій пакет медичних послуг 

[183, с. 9]. Як видається, стосовно запровадження в Україні обов’язкового 

медичного страхування, це важливий крок. Він потрібен у нашій державі. 

Проте і за таких обставин заходи із запобігання та протидії соціально 

небезпечних захворювань не варто повністю переводити на «страхові рейки», 

коли пацієнт має сплачувати кошти за страховку (у деяких випадках за нього 

це робитиме роботодавець). Левову частку видатків на ці заходи має брати на 

себе держава.  

Коротко зупиняючись на питаннях історико-правового екскурсу щодо 

протидії соціально небезпечним хворобам чи епідеміям у цілому, варто 

вказати на певні закономірності: 

1. Адміністративному праву, організаційно-правовим заходам завжди 

приділялась особлива увага. Це зумовлено значним ступенем логічного зв’язку 

протидії епідеміям та потенціалу адміністративно-правового впливу.  Для 

прикладу, В. Орленко зазначає, що адміністративно-правові заходи, які 

вживалися в першій половині XVIII ст. у боротьбі з епідемічними 

захворюваннями в Україні, мали певні позитивні наслідки, оскільки вони 

запроваджували планомірність і системний характер протиепідемічних 

заходів, посилювали відповідальність посадовців у її проведенні, підвищували 

авторитет медичних працівників серед населення, сприяли зростанню 

обізнаності людей з елементарними правилами профілактики інфекційних 

хвороб, що значно зменшувало кількість жертв епідемій. Адміністративно-

правові заходи у боротьбі з епідеміями, які пройшли апробацію в першій 
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половині XVIII ст. в Україні, пізніше доповнювалися та вдосконалювалися і 

успішно використовувалися не тільки в інших регіонах Російської імперії, а й 

у багатьох західноєвропейських країнах [106, с. 58–59]. 

2. Наслідки подолання тих чи інших інфекцій.  Якщо система охорони 

здоров’я робить належні висновки щодо проблем організації протиепідемічних 

заходів щодо подолання того чи іншого соціально небезпечного захворювання, 

то будь-яка наступна інфекція долається  набагато легше. Це закономірність, 

яка може видозмінюватися лише з причини невиліковності соціально 

небезпечної хвороби (як у випадку зі СНІДом). У ході цих міркувань варто 

відзначити, що і створення санітарно-епідемічної служби, на переконання 

дисертанта, стало свого часу проявом саме цієї тенденції організаційно-

правового забезпечення запобігання та протидії такого роду епідеміям. 

Очевидно, що нинішня трансформація цієї служби теж зумовлюється 

намаганням більш ефективно протидіяти негараздам у вказаній царині.  

3. Державний вплив на систему охорони здоров’я (нормативно-правове 

забезпечення, кадрова політика, фінансування, урахування зарубіжного 

досвіду тощо), який модернізується разом із модернізацію знань, умінь та 

навичок протидії соціально небезпечним захворюванням. Про цю складову ми 

детальніше будемо розмірковувати далі, тут же вкажемо лише на те, що 

держава не може раз і назавжди «зацементувати» своє ставлення до 

запобігання та боротьби із соціально небезпечними захворюваннями. Для того, 

щоб ефективно протидіяти цим патологіям, треба йти у ногу з часом. І, 

відповідно, змінювати за необхідності організаційно-правовий порядок 

діяльності системи охорони здоров’я.  

У розрізі назви цього підрозділу дисертації зазначимо про те, які ж, на 

думку дисертанта, фактори мають бути враховані під час розроблення 

адміністративно-правових основ побудови системи охорони здоров’я для 
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запобігання та боротьби із соціально небезпечними захворюваннями. Таких 

факторів декілька: 

1. Організаційно-правові форми медико-соціального забезпечення на 

випадок діагностування соціально небезпечної хвороби. 

2. Стандартизація як чіткий адміністративно-правовий крок системи 

охорони здоров’я, спрямований на протидію соціально небезпечним 

захворюванням. 

3. Система та структура органів управління охороною здоров’я, 

серед завдань яких буде запобігання та боротьба із соціально небезпечними 

захворюваннями.  

Під хворобою як соціальним ризиком, на нашу думку, слід розуміти 

природний або зумовлений виконанням трудових обов’язків фізіологічний 

стан людини, який визначається його об’єктивним погіршенням, зменшенням 

чи втратою природних функцій організму, які спричиняють обмеження або 

зниження повсякденної життєдіяльності людини та (або) зниження 

працездатності, зменшення обсягу чи повне припинення трудової діяльності. 

За колом суб’єктів хвороба як соціальний ризик є актуальною для всіх членів 

суспільства та потенційною для кожної людини, а отже, соціальне 

забезпечення повинно бути предметом загальнодержавної системи соціального 

захисту [82, с.170–171]. 

Хвороба не є звичним станом людини. У випадку її появи змінюється 

традиційний для особи стиль життя, виникає необхідність побудови 

компенсаційних механізмів. Саме тому ми і вбачаємо роль держави у тому, 

щоб особа не залишалась «сам на сам» із хворобою, тим більше соціально 

небезпечною. У цілому для такого роду ситуацій створюється система 

соціального забезпечення на випадок хвороби, де поряд із медичною 

складовою діють споріднені служби. Р. І. Іванова та В. А. Тарасова виділяють 

такі організаційно-правові форми соціального забезпечення: державне 
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соціальне страхування працівників; соціальне страхування окремих категорій; 

соціальне забезпечення за рахунок прямих асигнувань із державного бюджету; 

забезпечення за рахунок спеціальних фондів громадських організацій 

[57, с. 121]. Відразу зауважимо що: останній із перерахованих варіантів 

(забезпечення за рахунок спеціальних фондів громадських організацій) не є 

таким, який на постійній основі може розглядатись як фактор стабільного 

соціального забезпечення на випадок хвороби. Як і у випадку допомоги 

міжнародних громадський організацій, фінансова допомога Україні для 

подолання скажімо ВІЛ/СНІДу нерідко перевищує державну (коли ми 

пропонували все ж таки збільшувати державну частку, яка залежить від самої 

держави); тут ми зазначимо: спеціальні фонди – це добре, проте вони є не 

завжди і держава фактично не має змоги дієво впливати на цю складову.  

Розглянемо для прикладу протидію туберкульозу. У 1994 р. була 

розроблена і рекомендована міжнародна стратегія боротьби з туберкульозом, 

відома як ДОТС-стратегія. Її основні компоненти: 

1) політичні зобов’язання щодо прийняття і фінансування зазначеної 

стратегії; 

2) діагностування туберкульозу шляхом проведення  м ікроскопічного 

дослідження мазка мокротиння; 

3) короткий курс антимікобактеріальної терапії, що проводиться під 

відповідним контролем, тобто лікування під безпосереднім наглядом (DOT); 

4) регулярна поставка препаратів гарантованої якості; 

5) облікова і звітна система контролю результатів лікування і виконання 

програми [109, с. 13]. Дисертантові видається, що організаційно-правові 

форми соціального забезпечення на випадок виникнення туберкульозу саме і 

повинні включати наведені вище заходи – на рівні держави, через визначені 

заходи та контроль їх виконання.  
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Нами раніше був запропонований варіант класифікації соціально 

небезпечних захворювань, де однією із груп було визначено соціально 

небезпечні хвороби, які сучасними засобами медицини не піддаються 

лікуванню. До них, зокрема, відноситься ВІЛ/СНІД та туберкульоз, 

ускладнений ВІЛ-інфекцією. Таким особам нерідко потрібна паліативна чи 

хоспісна допомога. Як зазначає О.С. Шевченко, кваліфікована паліативна 

допомога у країні більше спрямована на надання допомоги інкурабельним 

хворим з онкологічною та геріатричною патологією. Разом з тим, на 

сьогоднішній день існують й інші напрями паліативної медицини, включаючи 

паліативну медицину при ВІЛ/СНІДі, туберкульозі; гематологічну, 

педіатричну паліативну медицину тощо, що потребують пильної уваги з боку 

фахівців охорони здоров’я та держави. Актуальність питання визначається 

високим рівнем захворюваності на туберкульоз, зокрема стрімким 

розповсюдженням резистентних форм, високими показниками смертності, 

збільшенням кількості людей, хворих на поєднану інфекцію туберкульоз-

ВІЛ/СНІД у їх кінцевій стадії розвитку, які потребують не стільки медичної, 

скільки соціальної допомоги [196, с. 82–83]. Це теж необхідно враховувати під 

час побудови системи охорони здоров’я, управління галуззю, належної 

організації міжсекторальної взаємодії медичних, соціальних та інших служб, 

які  дотичні до питань соціального забезпечення на випадок появи соціально 

небезпечної хвороби.  

Одним із принципів адміністративно-правового забезпечення охорони 

здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях ми запропонували у 

дисертаційній роботі  необхідність адекватного правового захисту і медиків, 

які здійснюють лікування осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання. 

«Щороку на активний туберкульоз захворює близько 760 осіб; 94,3% усіх 

випадків професійного туберкульозу в Україні зареєстровано серед 

працівників охорони здоров’я» [28, с. 49]. У цьому ракурсі варто вказати, що і 
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стосовно цієї категорії осіб також має працювати система соціального 

забезпечення на випадок появи хвороби.  

У цілому організаційно-правові форми медико-соціального забезпечення 

на випадок виникнення соціально небезпечної  хвороби (на прикладі ВІЛ / 

СНІДу та туберкульозу) повинні включати у себе низку дій, які мають 

проводитись з активним залученням органів управління охороною здоров’я: 

– активне виявлення форми захворювання (туберкульоз – активна чи 

пасивна форми, ВІЛ / СНІД – носій інфекції чи хворий); 

– визначення конкретного лікувального закладу, куди буде 

госпіталізовано хворого; 

– призначення лікування на підставі добровільної інформованої згоди 

пацієнта та стандартів (протоколів) лікування даної хвороби; 

– визначення шляхів передачі інфекції та вжиття санітарно-гігієнічних і 

протиепідемічних заходів стосовно мінімізації негативних проявів джерела 

інфекції; 

– організація проведення реабілітаційних заходів за результатами 

лікування у стаціонарі; 

– організація медико-соціального обслуговування у разі потреби 

тривалого супроводження та забезпечення прав особи, хворої на соціально 

небезпечне захворювання. 

Із перерахованих дій особливої значущості з позицій адміністративно-

правового забезпечення запобігання та боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями набувають питання  визначення шляхів передачі інфекції та 

вжиття санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів щодо мінімізації 

негативних проявів джерела інфекції. Тут на порядку денному активно постає 

проблема численних способів розповсюдження хвороби. Як зазначає 

Л.Ю. Манукова, технології зараження іншої особи будь-якою венеричною 

хворобою та ВІЛ-інфекцією можуть бути різними: статеві зносини; 
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задоволення статевої пристрасті неприродним способом; від ритуальних 

процедур (наприклад, кровного братання); у разі використання нестерильних, 

належним чином непродезинфікованих медичних інструментів і шприців; 

переливання потерпілому крові (її компонентів) ВІЛ-інфікованого без 

проведення лабораторної діагностики на наявність ВІЛ-інфекції; використання 

інших біологічних рідин, клітин, органів і тканин без їх лабораторного 

дослідження на ВІЛ-інфекцію; незабезпечення керівництвом закладу охорони 

здоров’я персоналу цього закладу необхідними засобами захисту згідно із 

встановленими Кабінетом Міністрів України переліком та нормативами; при 

пересадженні органів і штучному заплідненні; від вагітних жінок, заражених 

ВІЛ-інфекцією чи хворих на СНІД, немовлятам під час пологів; через 

поцілунки, порушення правил гігієни у побуті, сім’ї чи на роботі (наприклад, 

спільне користування посудом, постільною білизною (це характерно для 

венеричних хвороб), шприцами для ін’єкцій ліків або наркотичних засобів); 

самозараження (наприклад, уведення собі відповідної ін’єкції) [88, с.161]. Усе 

це повинно бути враховано при визначенні шляхів передачі хвороби у 

конкретному випадку та спроектовано на рівень організаційно-правового 

забезпечення протидії зазначеним хворобам у певному регіоні держави.  

Одними із загрозливих/небезпечних факторів, що спричиняють розвиток 

рецидиву туберкульозу органів дихання, є: 

– високий відсоток супутньої патології у хворих (87,2%);  

–  дефекти в роботі протитуберкульозної служби та загальної 

лікувальної мережі (відсутність протирецидивного лікування, повноцінного 

обстеження при переводі у неактивну групу обліку і т. ін.) [9, с. 98].  

Вказані обставини зумовлюють посилену увагу до питань організаційно-

правового забезпечення належної системи управління роботою 

протитуберкульозної служби, самих фтизіатричних стаціонарів, роботи 

первинного рівня надання медичної допомоги в умовах сімейної медицини. 
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Ведучи мову про стандартизацію як чіткий адміністративно-правовий 

крок системи охорони здоров’я, спрямований на протидію соціально 

небезпечним захворюванням, варто акцентувати увагу на актуальність 

цього правового фактора у контексті механізму адміністративно-правового 

регулювання діяльності системи охорони здоров’я при соціально 

небезпечних захворюваннях. Проблематика стандартизації дедалі 

активніше розробляється представниками юридичної науки. Зокрема, у 

монографії С.Г. Стеценка, В.Ю. Стеценко та Я.М. Шатковського 

зазначається, що медичні стандарти – це розроблені компетентним 

органом, прийняті чи затверджені у встановленому законодавством 

порядку правила надання медичних послуг, організації та управління 

охороною здоров’я, здійснення допоміжних заходів, спрямованих на 

забезпечення медичної допомоги, метою яких є забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів пацієнтів та об’єктивізація лікувально-діагностичного 

процесу [173, с. 144]. Ми підтримуємо таке бачення і акцентуємо увагу на 

тій обставині, що медичні стандарти у сфері протидії соціально 

небезпечним захворюванням має розробляти компетентний державний 

орган. Це мають бути загальнодержавні стандарти, котрі 

забезпечуватимуть однаковий правовий статус осіб, хворих на СНІД чи 

туберкульоз незалежно від місця проживання та належності до того чи 

іншого матеріального, майнового чи соціального прошарку населення.  

Фахівці із питань організації діяльності громадських рухів, спрямованих 

на протидію ВІЛ / Сніду, зазначають, що в Україні відсутні державні 

стандарти і нормативи, зокрема стандарти якості надання соціальних послуг, 

що суттєво стримує розвиток ринку соціальних послуг. Соціальні послуги, що 

надаються державними установами, не завжди вирізняються особливою 

різноманітністю, поліпшеними мають бути й якісні показники послуг. 

Незважаючи на це, щоб посилити відповіді країни на епідемію ВІЛ, необхідно 
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розширити доступ цільових груп до комплексу послуг з профілактики ВІЛ-

інфекції, догляду та підтримки. Такий комплекс послуг має включати: 

– профілактичні заходи (обмін шприців, роздачу презервативів, 

антисептичних засобів тощо); 

– консультування і тестування лікування ВІЛ/СНІД; 

– замісну підтримувану терапію для лікування споживачів ін’єкційних 

наркотиків; 

– діагностику і лікування туберкульозу, гепатитів і захворювань, які 

передаються статевим шляхом; 

– консультування з широкого спектра медичних, психологічних, 

соціальних, юридичних проблем; 

– послуги соціального захисту та реабілітації,  матеріальну 

допомогу  [105, с. 3].  

Отже, фактично запропоновано сутність та зміст стандартизації медико-

соціальної допомоги такого роду хворим.  

Водночас доцільно акцентувати увагу на тих пропозиціях, які не можуть 

бути підтримані. Скажімо, Л.М. Руснак у рамках дослідження особливостей 

державного управління діяльності у сфері охорони здоров’я зазначає, що на 

сучасному етапі одна з актуальних проблем управління у сфері охорони 

здоров’я певним чином пов’язана із системою стандартизації сфери. Це 

специфічний засіб на ринку медичних послуг. При адаптації стандартизації до 

елементів врегульованої системи охорони здоров’я можна виокремити такі 

рівні стандартизації: 

– проблемний, що дає змогу стандартизувати медико-соціальні 

проблеми; 

– рівень ліцензування медичних послуг; 

– рівень акредитації (стандартизує потребу в медичній допомозі); 

–  деонтологічний рівень (дає змогу стандартизувати кваліфікацію  
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персоналу сфери); 

– економічний рівень (стандартизує потребу в медичних процедурах); 

–  технологічний (стандартизує систему показників задоволення потреб 

пацієнта); 

– рівень результативності (відповідає ефективності та якості медичної 

допомоги) [147, с. 61–62].  

 Непогодження із такою позицією викликано таким: 

–  що означає стандартизувати медико-соціальні проблеми? Їх, на наше 

переконання треба не стандартизувати, а вирішувати; 

–  деонтологічний рівень, який, на думку цитованого автора, свідчить 

про намагання стандартизувати кваліфікацію персоналу сфери. 

 Нам видається, що деонтологія не стандартизує кваліфікацію персоналу. 

Це завдання права. Що ж стосується деонтології, то її роль у справі 

регулювання медичної діяльності належним чином показано у першому 

вітчизняному підручнику «Медичне право», де зокрема зазначається, що з 

позицій соціального регулювання медичної діяльності лікарська (медична) 

етика – це різновид професійної етики, що включає сукупність морально-

етичних правил і принципів надання медичної допомоги. Медична етика 

слугує своєрідною теоретичною основою, обґрунтуванням морально-етичної 

поведінки медичних працівників. Деонтологія (від грец. deon, deontos – 

належне, належне + Іоgos – вчення) може розглядатися як складова частина 

медичної етики, свого роду її практичне застосування, яка займається 

проблемами належної поведінки медика під час безпосереднього виконання 

своїх професійних обов’язків [90, с. 45 ]. 

Який же державний орган більш доцільно запропонувати як розробника 

стандартів дій системи охорони здоров’я з приводу протидії соціально 

небезпечним захворюванням? З цього приводу може бути щонайменше чотири  

позиції:  
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– загальнодержавні структури стандартизації, які відповідно до чинного 

законодавства займаються питаннями технічного розроблення стандартів у 

різноманітних сферах суспільного життя; 

– структури профільного центрального органу виконавчої влади 

Міністерства охорони здоров’я України; 

– структури Національної академії медичних наук України, яка, 

відповідно до Статуту Академії, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України, проводить різнопланову діяльність у сфері медичної науки 

та практики; 

– профільні організаційно-медичні структури, які безпосередньо втілюють 

у життя  процеси профілактики, діагностики, лікування та реабілітації осіб з 

наявними соціально небезпечними захворюваннями. 

Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії:  від 5 жовтня 2000 р. № 2017-III встановлює, що державні соціальні 

стандарти і нормативи встановлюються з метою: 

– визначення механізму реалізації соціальних прав та державних 

соціальних гарантій громадян, визначених Конституцією України; 

– визначення пріоритетів державної соціальної політики щодо 

забезпечення потреб людини в матеріальних благах і послугах та фінансових 

ресурсів для їх реалізації;визначення та обґрунтування розмірів видатків 

Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та 

місцевих бюджетів, соціальних фондів на соціальний захист і забезпечення 

населення та утримання соціальної сфери [125]. 

Керуючись тим, що соціальні стандарти та соціально небезпечні 

захворювання перебувають в одному об’єктному полі соціального 

забезпечення, варто наголосити, що виходячи із соціальної та правової 

природи такого роду захворювань, вони мають більшою мірою, ніж інші 

захворювання, бути стандартизованими з позицій як діагностики, лікування,  
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реабілітації, так і соціального супроводження таких хворих.  

Нам видається, що більш аргументованою є думка, відповідно до якої 

медичні стандарти у сфері протидії соціально небезпечним захворюванням 

мають розробляти відповідні структури Національної академії медичних наук 

із подальшим їх затвердженням Міністерством охорони здоров’я України як 

центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я та медичної 

діяльності. Основними завданнями Національної академії медичних наук, 

відповідно до вимог чинного законодавства, є:  

– визначення пріоритетних напрямів розвитку медичної науки;  

– комплексний розвиток медичної науки, організація, координація і 

проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі 

медицини і фармації; 

– інтеграція і координація академічної, вузівської та галузевої медичної 

науки з метою розроблення єдиних засад політики у цій сфері; участь у 

розробленні пропозицій і рекомендацій з питань розвитку медичної науки, 

охорони здоров’я, вищої медичної і фармацевтичної освіти [131]. 

Аналізуючи завдання Національної академії медичних наук, зазначимо, 

що для створення стандартів протидії соціально небезпечним захворюванням 

як першооснову можна використати: 

– організацію, координацію і проведення фундаментальних та 

прикладних наукових досліджень у галузі медицини і фармації; 

– участь у розробленні пропозицій і рекомендацій з питань розвитку 

медичної науки, охорони здоров’я. Зазначені завдання, на нашу думку, можуть 

бути нормативною та організаційною підвалиною активного доручення 

Національної академії медичних наук до розроблення стандартів протидії 

ВІЛ/СНІДу та туберкульозу.  

Як приклад розглянемо таке соціально небезпечне захворювання як 

туберкульоз. Провідною науково-практичною установою у цьому сегменті 
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медичної діяльності є Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені 

Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України. Фактично 

натепер Інститут і був розробником стандарту (протоколу) лікування 

туберкульозу, затвердженого Міністерством охорони здоров’я у вересня 2014 р.  

Основною метою даного уніфікованого клінічного протоколу є створення 

ефективної системи надання медичної допомоги хворим на туберкульоз на 

всіх рівнях надання медичної допомоги відповідно до сучасних міжнародних 

принципів та підходів.  

Особливістю цього протоколу є принципові зміни в організації 

лікування хворих на туберкульоз з акцентом на амбулаторному етапі 

лікування, оптимізації підходів до стаціонарного лікування хворих та 

проведення контрольованої терапії хворим на туберкульоз із залученням 

не лише медичного персоналу протитуберкульозної служби, а й 

персоналу закладів первинної медичної допомоги, соціальних 

працівників, волонтерів неурядових організацій тощо. Зроблено акцент на 

проведенні в найкоротші терміни всіх діагностичних заходів з метою 

своєчасного розподілу потоків хворих та виокремлення із загальної 

кількості хворих на хіміорезистентні форми туберкульозу для запобігання 

їх подальшому поширенню [133]. 

Контроль як організаційно-правове явище за додержанням стандартів 

має здійснювати як орган, що його затвердив (Міністерство охорони 

здоров’я України), так і безпосередній розробник – Національний 

Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Національної 

академії медичних наук України. Л.І. Петрух та співавтори у матеріалі, 

присвяченому правовому регулюванню надання якісної медичної допомоги 

хворим на туберкульоз зазначають, що контроль за виконанням Протоколу 

щодо туберкульозу здійснює розробник — Інститут фтизіатрії і 

пульмонології імені Ф. Г. Яновського за основними показниками 
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когортного аналізу ефективності лікування туберкульозу, які отримують з 

областей України один раз на рік, а ефективність лікування в областях — 

за встановленими критеріями якості для кожної моделі туберкульозу. 

Інформацію про побічні ефекти й ускладнення, які виникли під час 

лікування, заносять у медичну картку хворого на туберкульоз. Зміни до 

Протоколу вносять у разі виявлення недоліків, отримання новітніх 

медичних розробок, яких раніше не було у Протоколі, потреби спрощення 

або доповнення його новими даними [115, с. 225]. 

Проте є низка публікацій, автори яких фактично заперечують 

необхідність створення та дотримання стандартів. Наприклад, 

І.Т. П’ятночка та співавтори вказують, що «лікування хворого на 

туберкульоз повинно бути індивідуальним, залежно від характеру 

туберкульозного процесу, і мати на меті повноцінне вилікування, а в 

окремих випадках хоча б подовження життя та полегшення страждань 

хворого. Економія державних коштів, що реалізується шляхом суворо 

регламентованих за протоколом термінів і місця  лікування, не завжди 

виправдана, оскільки «передчасна» виписка хворих додому чи в 

спеціальні відділення на паліативне лікування надалі може  призвести до 

значно більших економічних витрат і поширення хіміорезистентного 

туберкульозу з відповідними катастрофічними  наслідками» [112, с. 33–

34]. Не зі всім із зазначеного можна погодитись. Зокрема, індивідуальне 

лікування – це добре з точки зору ставлення до хворого, особливої уваги до 

нього, проте виключно у рамках стандарту лікування. Інакше кажучи, 

індивідуальність не повинна конкурувати зі стандартами (протоколами), які 

фактично уніфікують (деіндивідуалізують) процес лікування. Таке бачення 

продиктовано забезпеченням та захистом прав осіб, хворих на туберкульоз чи 

іншу соціально небезпечну хворобу. Це свого роду захист від непрофесійності 

лікаря, захист від суб’єктивізму в оцінці стану хворого та його лікуванні. Крім 
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того, із приводу економії державних коштів ми також не підтримуємо 

цитованих авторів. Якщо стандарт (а це документ, в основу якого покладено 

лікування не однієї сотні хворих) визначає середню тривалість лікування, то її і 

необхідно дотримуватись. Відхилення може зумовлюватися виключно станом 

хворого, який потребуватиме інших термінів лікування. Проте з приводу цього 

лікуючий лікар має робити запис в історії хвороби та узгоджувати це питання  

із керівником відділення.  

Таким чином вкажемо, що з точки зору адміністративно-правового 

забезпечення побудови системи охорони здоров’я для запобігання та боротьби 

із соціально небезпечними захворюваннями під медичними стандартами 

необхідно розуміти алгоритми організації медичної допомоги та 

конкретних дій медичного персоналу, спрямовані на уніфіковані підходи до 

діагностики, лікування, реабілітації та профілактики соціально 

небезпечних захворювань, які розроблені у системі Національної академії 

медичних наук України та затверджені Міністерством охорони здоров’я 

України.   

Що ж стосується системи та структури органів управління охороною 

здоров’я, серед завдань яких буде запобігання та боротьба із соціально 

небезпечними захворюваннями, то тут необхідно вказати таке. 

В Україні існує Міністерство охорони здоров’я України, у рамках 

координаційного впливу якого існує Державна служба України з питань 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 

(Держслужба України соцзахворювань) – центральний орган виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра охорони здоров’я України. Водночас варто зазначити, що 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про 

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» цю Службу 

ліквідовано з передачею функцій щодо протидії соціально небезпечних 
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захворювань до Міністерства охорони здоров’я України. Наразі працює  

ліквідаційна комісія. Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 5 листопада 2014 р. № 1064-р «Про утворення комісії з ліквідації Державної 

служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 

захворювань» голові комісії доручено забезпечити реалізацію заходів, 

пов’язаних з ліквідацією Державної служби з питань протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, а також 

проінформувати у шестимісячний термін Кабінет Міністрів України про 

результати проведеної роботи [142]. 

Наскільки виправданим був цей крок держави? Наскільки він відповідає 

інтересам суспільства та дозволить поліпшити стан справ з адміністративно-

правовим забезпеченням протидії соціально небезпечним хворобам? Питання 

не є простим, як і немає на нього однозначної відповіді. У межах оптимізації 

системи центральних органів виконавчої влади цією ж постановою було 

утворено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів, яка ввібрала в себе функції Державної санітарно-

епідемічної служби, яка теж ліквідовується.  

На переконання дисертанта, будь-які організаційно-штатні зміни 

доцільні лише тоді, коли ефективність такого кроку суттєво перевищуватиме 

недоліки від самого процесу реорганізації. На жаль, такого сказати про 

реформи управлінського апарату сфери охорони здоров’я сказати не можна. З 

одного боку, плюси очевидні – скорочення управлінської ланки, зменшення 

видатків на утримання  чиновників, проте, з другого боку, не потрібно 

забувати про соціальну та загальнодержавну значущість питань протидії 

соціально небезпечним захворюванням. Цим, зокрема, і було свого часу 

продиктовано створення державної служби. Чи не стане таке реформування 

шкодою для самої системи протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, іншим 

соціальним захворюванням? 
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Серед проблем, які потребують свого вирішення на загальнодержавному 

рівні і стосуються протидії соціально небезпечних захворювань виокремимо 

такі: 

– невизначеність державної стратегії побудови системи охорони 

здоров’я, спрямованої на протидію соціально небезпечним хворобам; 

–  відсутність чіткого розподілу повноважень між основними 

управлінськими медичними ланками протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та 

туберкульозу (Міністерство охорони здоров’я України, Національна рада з 

питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, Український центр 

контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони 

здоров’я України ); 

–  фактична відсутність у державі єдиного медичного простору, де 

поряд з державною та комунальною сферами охорони здоров’я існують 

приватна та відомча медицина зі своїми характерними ознаками та 

особливостями; 

–  недостатня забезпеченість вільного доступу до послуг з 

консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію та туберкульоз 

населення, зокрема осіб підвищеного ризику отримання цієї хвороби; 

–  доцільність забезпечення організації та доступу до паліативної та 

хоспісної допомоги людям, які живуть з термінальною стадією СНІДу; 

–  необхідність забезпечення впровадження механізму соціального 

замовлення з надання послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та 

туберкульозу відповідно до розроблених та затверджених державних 

стандартів. 

Цікаво вказати, що Національна рада з питань протидії туберкульозу та 

ВІЛ-інфекції/СНІДу як важливий організаційно-правовий елемент протидії 

соціально небезпечним захворюванням планує здійснити важливі кроки. 

Озвучуючи план роботи Національної ради на 2015 р. О. Єщенко окреслила 
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основні стратегічні напрями діяльності, серед яких вона назвала посилення 

потенціалу Національної ради щодо здійснення наглядової діяльності та 

забезпечення участі в управлінні програмами представників громадянського 

суспільства (зокрема, представників уразливих груп та людей, які живуть із 

захворюваннями) та приватного сектора. Особливу увагу під час засідання 

Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 23 

лютого 2015 р. було приділено врегулюванню питань забезпечення пацієнтів, 

які перебувають на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької і 

Луганської областей та інших регіонів України протитуберкульозними та 

антиретровірусними препаратами, медичними виробами і препаратами для 

проведення замісної підтримувальної терапії [206]. 

На завершення у цій частині зазначимо, що, на нашу думку, у державі 

назріло питання щодо створення єдиного Департаменту у структурі 

Міністерства охорони здоров’я України, основним призначенням якого має 

стати акумулювання та координація діяльності всіх державних та комунальних 

медико-профілактичних структур, які певною мірою опікуються питаннями 

запобігання та боротьби із соціально небезпечними захворюваннями. Назва 

даного Департаменту пропонується така: Департамент організації протидії 

соціально небезпечним хворобам МОЗ України. У структурі департаменту 

виокремлюється 4 основних управління: 

1. Управління протидії ВІЛ / СНІДу. 

2. Управління протидії туберкульозу. 

3. Управління протидії іншим соціально небезпечним 

захворюванням. 

4. Управління координації діяльності громадських організацій. 

Доцільність наявності такої структури базується на тому, що: 

–  належність до системи Міністерства охорони здоров’я України 

забезпечить більш якісну координуючу роль; 
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– такий розподіл управлінь дасть змогу охопити організаційно-

правовим впливом більшість соціально небезпечних захворювань; 

– наявність управління координації діяльності громадських організацій 

дозволить посилити потенціал інституцій громадянського суспільства у справі 

протидії ВІЛ / СНІДу та туберкульозу. 

 

  

2.2. Форми та методи діяльності органів охорони здоров’я у сфері 

забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання 

 

Забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання, 

значною мірою залежить від функціонування системи охорони здоров’я 

громадян. Це свого роду окремий елемент загального правового статусу 

пацієнта. Органи та установи сфери охорони здоров’я громадян зобов’язані 

відповідно до їх повноважень сприяти забезпеченню та реалізації прав таких 

осіб. Виходячи з розуміння сутності соціального призначення 

адміністративного права, вказане досягається за рахунок різних форм та 

методів публічно-управлінської діяльності. У межах теорії адміністративного 

права значною мірою досліджено питання форм та методів публічного (наразі 

більшість фахівців сходяться на думці, що це сукупність державного та 

самоврядного компонентів) управління. Наприклад, у підручнику С.Г. 

Стеценка під формами державного управління розуміються зовнішні прояви 

конкретних дій органів виконавчої влади чи їхніх посадових осіб, у яких 

реалізується компетенція цих органів (осіб) [170]. Їх класифікація побудована 

на виокремленні правових та неправових форм державного управління. До 

правових форм належать: 

– видання нормативних актів управління; 

– видання індивідуальних актів управління; 
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–  укладення адміністративних договорів; 

–  здійснення юридично значущих дій . 

Відповідно, до неправових форм державного управління С.Г. Стеценко 

відносить проведення організаційних заходів та виконання матеріально-

технічних операцій  [167, с. 164–167]. 

Своєю чергою, автори курсу адміністративного права за ред. В.В. Коваленка 

стверджують, що під формою публічного адміністрування (у широкому сенсі 

цей термін можна вважати синонімом публічного управління. – Д.Ш.) слід 

розуміти зовнішньо виражену дію суб’єктів публічної адміністрації, що 

здійснюється в рамках їх компетенції для виконання поставлених перед ними 

завдань і тягне за собою певні наслідки [73, с. 181]. 

Ми поділяємо таке бачення і пропонуємо під формами діяльності 

органів охорони здоров’я у сфері забезпечення прав осіб, хворих на соціально 

небезпечні захворювання, розуміти зовнішні прояви дій органів та установ 

системи охорони здоров’я, які здійснюються у межах реалізації їх 

повноважень та спрямовані на забезпечення прав таких осіб у частині 

діагностики, лікування, реабілітації та профілактики.  

На думку Т.О. Тихомирової, яка досліджувала питання адміністративно-

правового забезпечення відомчої медицини Міністерства внутрішніх справ 

України, до особливостей форм державного управління у сфері охорони 

здоров’я, які реалізуються органами внутрішніх справ України, можуть бути 

віднесені: 

1) тісно пов’язані з компетенцією органів внутрішніх справ; 

2) обумовлені наявністю медичної служби Міністерства внутрішніх 

справ України, розгалуженою системою лікувально-профілактичних та 

санаторно-курортних відомчих закладів; 

3) органічна єдність з формами соціального забезпечення та захисту 

працівників органів внутрішніх справ; 
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4) поєднання правових та організаційних форм [180, с. 144]. 

Поділяємо цей аналітичний підхід і вкажемо, що органічна єдність із 

формами соціального забезпечення та захисту працівників органів внутрішніх 

справ може бути певним орієнтиром і для осіб із соціально небезпечними 

захворюваннями. Раніше ми уже зазначали про важливість не суто медичного, 

а медико-соціального забезпечення хворих на СНІД та туберкульоз.  

«Наскільки катастрофічною є ситуація з ВІЛ/Снідом в Україні, настільки 

ж вкрай необхідним є перехід до відмінних від попередніх якісно нових формі 

методів боротьби з епідемією. Це зрозуміло всім. Бракує лише одного —

політичної волі і відчуття відповідальності перед теперішнім і прийдешніми 

поколіннями» [143, с. 246]. 

У такому ж критичному тоні висловлює своє бачення стану справ із 

державним впливом на боротьбу із соціально небезпечними захворюваннями 

І.І. Хожило, яка зазначає таке:  

–  державне регулювання у сфері соціально небезпечних хвороб у 

період трасформаційних суспільних змін, яких зазнала Україна за роки 

незалежності, виявилось не досить ефективним через низку об’єктивних та 

суб’єктивних чинників; 

–  застосування застарілих методів адміністративно-командного стилю 

управління та вузькогалузевих підходів призупинили розроблення ефективної 

міжвідомчої стратегії формування державної відповіді на виклики соціально 

небезпечних хвороб; 

–  стан вітчизняної законодавчої бази щодо забезпечення державного 

регулювання викликами соціально небезпечних хвороб не відповідає вимогам 

євроінтеграційного курсу держави і потребує подальшого вдосконалення; 

–  механізми та принципи державного управління складним соціальним 

об’єктом, яким з огляду на проведене дослідження виступають соціально 

небезпечні хвороби, потребують удосконалення наукового супроводу та 
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інноваційних підходів щодо вирішення проблем суб’єктно-об’єктних 

взаємовідносин у зазначеній сфері [189]. 

Керуючись необхідністю пошуку шляхів удосконалення механізму 

адміністративно-правового регулювання запобігання та протидії соціально 

небезпечним захворюванням, пропонуємо виділяти такі форми діяльності 

органів охорони здоров’я у сфері забезпечення прав осіб, хворих на соціально 

небезпечні захворювання: 

1. Державно-громадське партнерство. 

2. Державне регулювання цін на лікарські засоби, які застосовуються у 

лікуванні хворих на ВІЛ / СНІД та туберкульоз. 

3. Створення організаційно-правових умов для належного забезпечення 

прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання.  

Взаємодія держави та громадянського суспільства є одним із значущих 

елементів розвитку демократичної, соціальної правової держави. Існує багато 

прикладів того, коли держава виконує поставлені перед нею завдання більш 

ефективно за умови залучення інституцій громадянського суспільства. Не є 

винятком і сфера охорони здоров’я взагалі та організація протидії соціально 

небезпечним захворюванням зокрема. На чому ґрунтується доцільність 

активної взаємодії держави та громадянського суспільства у сфері протидії 

соціально небезпечним захворюванням? 

По-перше, це економічний фактор. Актуальним є розвиток різноманітних 

форм державно-приватного партнерства, що відбувається практично у всіх 

регіонах світу, та їх широке застосування в охороні здоров’я країн з різною 

економікою, дають змогу трактувати цю форму взаємовідносин як характерну 

рису сучасної змішаної економіки [43, с. 43]. 

Тобто ми є свідками того, що і економічний фактор потенційно має 

спрацювати на користь завданню протидії соціально небезпечним хворобам. 
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Крім того, наявний дефіцит бюджету обмежує як можливості державного 

фінансування соціальних програм, так і ймовірність отримання кредитів 

міжнародних організацій. Зокрема, тривогу викликає організація протидії 

епідемії ВІЛ/СНІДу – одна із сфер, у якій підтримка міжнародних донорських 

організацій Україні є найбільш вагомою. Проблема детально обговорювалася 

на Національному форумі з подолання епідемії ВІЛ/СНІД в умовах 

економічної кризи, на якому зазначалося, що подальше поширення епідемії 

одночасно скорочуватиме надходження до бюджету і потребуватиме зростання 

соціальних видатків [144]. Ураховуючи ту обставину, що коштів на протидію 

ВІЛ/СНІДу та туберкульозу хронічно не вистачає у всі роки незалежності 

України (чим фактично і продиктований невтішний бюджет з переважанням 

коштів іноземних громадських організацій), то налагодження співпраці 

держави та громадських організацій є не лише доцільним, а і життєво 

необхідним. 

По-друге, це делегування певних повноважень державою інституціям 

громадянського суспільства, які спроможні ці завдання виконати більш 

ефективно за менший проміжок часу. Різного роду волонтерські рухи, 

благодійні акції тощо у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом свідчать, що деякі 

напрями боротьби вони реалізовують на порядок краще ніж держава. Сьогодні 

в Україні основними суб’єктами надання складання соціальних послуг, в тому 

числі в сфері ВІЛ/СНІД, є: 

– центральні державні органи виконавчої влади; 

– місцеві органи виконавчої влади; 

– державні установи; 

– неурядові організації. 

 Неурядові організації в Україні поки ще не сприймаються державою як 

основний партнер у наданні соціальних послуг. Це, у свою чергу, обумовлює 

те, що в законодавство України не включені норми, які «спонукають» органи 
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виконавчої влади співпрацювати з недержавними організаціями в 

практичному аспекті надання соціальних послуг різним категоріям 

населення, включаючи групи, які найбільш уразливі до ВІЛ-інфікування, не 

кажучи вже про розподіл відповідальності між структурами влади та 

недержавним сектором [105, с. 3]. 

 Це дійсно проблема: держава у цілому поки «не бачить» громадянське 

суспільство як партнера при вирішенні завдань загальносуспільного характеру,  

до яких безперечно належить і протидія соціально небезпечним хворобам.  

Поступово дедалі більшого розвитку (якщо не на рівні забезпечення 

реальної державної фінансової підтримки, то, принаймні, на рівні діалогу) 

набуває такий важливий керувальний принцип, як забезпечення підтримки 

партнерських відносин між державою та представниками різних громад, 

включаючи осіб, що живуть з ВІЛ, організації, які надають підтримку таким 

особам, правозахисні організації тощо [83, с. 125]. Це свідчить, що держава 

має бути зацікавлена у такій співпраці, оскільки це не лише зовнішня 

допомога, але фактично і можливість частину завдань, поставлених перед 

державою, і за які вона відповідає, на так званий «третій сектор».  

По-третє, це правопросвітницька діяльність, яку більш ефективно 

(оскільки це їх звичні завдання) виконують громадські організації. Такого роду 

діяльність може продукувати позитивні соціальні ефекти. Зокрема, сприяння 

за допомогою інституцій громадянського суспільства (передусім їх 

правопросвітницької діяльності) зміни ставлення роботодавців до своїх 

працівників, які потрапили у скрутну життєву ситуацію з приводу отримання 

хвороби. Причому тут ідеться як про державні, так і про приватні 

підприємства. Чинне законодавство визначає формальну сторону питання, 

проте нерідко і вона не виконується.  
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У цій площині можна навести приклад піклування роботодавців стосовно 

своїх працівників, хворих на соціально небезпечні хвороби. Держава повинна 

заохочувати небайдуже ставлення роботодавців (яке, на жаль, нерідко 

спостерігається). Як справедливо зазначають О.В. Соболевська та співавтори, 

зменшення державної участі в охороні здоров’я працівників, коли фактично 

тягар відповідальності перекладено на роботодавців, приватизація великої 

кількості промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання  

сприяло змінам у сформованій системі надання медичної допомоги 

працюючому населенню. Скасування цехової медицини звело нанівець 

диспансеризацію хворих професійними захворюваннями та осіб із 

загальними захворюваннями, а також їх трудову, медичну, соціальну 

реабілітацію, яка є резервом збереження працездатності, хворих. Розуміючи 

свою соціальну відповідальність, перш за все, надання суспільству якісних 

товарів і послуг, створення робочих місць, сплату податків у бюджет, тим не 

менше, більшість великих промисловців і підприємців починає активно 

брати участь у різних соціальних програмах, витрачаючи за деякими даними 

до 17% доходів підприємств. Ці програми спрямовані на вирішення 

найскладніших завдань, метою яких є підвищення добробуту працівників та 

членів їх сімей, а також громадян, які проживають у регіоні функціонування 

підприємств. Часом ці програми не доповнюють, а відшкодовують 

обов’язкові державні гарантії [159, с. 310] . 

Ті ж громадські організації здатні активно залучати у процес діагностики 

та лікування поряд з державними та комунальними медичними закладами 

також і приватні заклади охорони здоров’я. «Вагома особливість державного 

управління діяльності у сфері охорони здоров’я полягає в розмежуванні 

компетенції органів державної влади, які від імені держави здійснюють таке 

регулювання, у межах, встановлених Конституцію України та нормативно-

правовими актами. В Україні охорона здоров’я населення забезпечується 
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державною, комунальною та приватною системами охорони здоров’я. Отже, 

при здійсненні державного управління сферою необхідно врахувати наявність 

недержавних моделей охорони здоров’я» [147, с. 60]. 

Ця обставина зумовлює можливість інститутам громадянського 

суспільства виступити свого роду посередниками між державно-комунальною 

та приватною системами охорони здоров’я.  

 У продовження такого роду аргументу на користь державно-

громадського партнерства як правопросвітницької діяльності укажемо і на 

пропаганду профілактики соціально небезпечних захворювань. Завжди 

вважалось, що ефективність витрат на профілактику на порядок вища, ніж 

ефективність коштів, потрачених державою на лікування. На думку  

Є.В. Іванової, яка досліджувала суб’єктивний аспект злочину, передбаченого 

ч. 1 статті 130 Кримінального кодексу України (свідоме поставлення іншої 

особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини),  при 

усвідомленні винної особи того, що своїми діями чи бездіяльністю вона 

ставить іншу особу в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи 

іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, 

входить усвідомлення того, що особа, яка є ВІЛ-позитивною або хворіє на 

іншу невиліковну інфекційну хворобу, що є небезпечною для життя людини, 

зобов’язана дотримуватися відповідних профілактичних заходів (наприклад, 

закривати пластиковою пов’язкою порізи або відкриті виразки на шкірі; після 

контакту з кров’ю та іншими фізіологічними рідинами, мити руки милом у 

гарячій воді; обов’язково одягати захисні рукавички при проведенні 

прибирання), які необхідні як для підтримання здоров’я хворої особи, так і для 

запобігання подальшому поширенню таких захворювань серед населення 

[58, с. 201–202]. 
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Ураховуючи, що всі ці знання пересічний громадянин не завжди може 

отримати, інституції громадянського суспільства зможуть надавати таку 

допомогу в різних аудиторіях (школярі, студенти, молодь, працівники 

підприємств, установ та організацій тощо). Звідси висновок: держава за 

допомогою механізму адміністративно-правового регулювання, 

використовуючи різні форми публічного впливу на забезпечення прав осіб, 

хворих на соціально небезпечні хвороби, має використовувати потенціал 

інституцій громадянського суспільства у правопросвітній профілактичній 

діяльності з приводу цих хвороб. 

По-четверте, державно-громадське партнерство може проявлятись у 

тому, що інститути громадянського суспільства сприятимуть певному 

«урівноваженню» уваги суспільства до проблем соціально небезпечних 

захворювань. Практика показує, що питання протидії ВІЛ/СНІДу 

привертають до себе більше уваги держави та суспільства, ніж питання 

протидії туберкульозу. Це проявляється як на рівні фінансування, так і на 

рівні організаційно-правових кроків. За інформацією офіційного сайту 

Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 

протидію ВІЛ-інфекції/СНІД і туберкульозу  Україна отримала 6 грантів, з 

яких на боротьбу із ВІЛ/СНІД – 5 (на загальну суму близько 446 млн дол. 

США), на боротьбу з туберкульозом – один (на суму майже 83 млн дол.). 

Таким чином, на заходи з протидії ВІЛ/СНІД Глобальним фондом було 

надано 81,0% коштів, скерованих Україні на протидію зазначеним 

соціально небезпечним хворобам, тоді як частка туберкульозу в загальній 

сумі становить усього 19,0%. С. Борткевич проаналізував завдання єдиної 

консолідованої програми з ВІЛ і туберкульозу в Україні на 2015–2017 рр. 

за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та 

малярією на основі матеріалів конкурсу, оголошеного 01.09.2014 р. При 

цьому надзвичайно показовим є той факт, що організаторами конкурсу 
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стали ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» та МБФ 

«Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» як основні реципієнти 

зазначеної програми, оскільки пріоритетом конкурсу було визначено такі 

напрями діяльності (наводимо за текстом оголошення про конкурс): 

підтримка громадської ініціативи, спрямованої на зменшення 

захворюваності на ВІЛ/СНІД у найбільш уразливих групах населення, 

розвиток громадської підтримки ВІЛ-позитивних та найбільш уразливих до 

ВІЛ груп, визначення та впровадження зразків найефективнішої відповіді 

на епідемію, покращення якості життя людей, які живуть із ВІЛ/СНІД, 

шляхом надання психологічної, соціальної, консультативної, правової 

допомоги та адвокатування доступності лікарських засобів і діагностики 

для ЛЖВ в Україні [23]. Такі «перекоси» теж можуть певною мірою 

згладжуватись інституціями громадянського суспільства за допомогою 

різних посередницько-медіаційних заходів.  

По-п’яте, це залучення коштів на потреби боротьби із соціально 

небезпечними захворюваннями через інституції благодійництва та 

спонсорства. Благодійництво та спонсорство розглядається як інвестиції у сферу 

охорони здоров’я України. Їх можна поділити як на інвестиції на безоплатній 

основі загальнодержавного характеру, так і інвестиції локального характеру 

(нарівні окремих населених пунктів, закладів охорони здоров’я тощо). Важливе 

значення має факт фінансування галузі за рахунок коштів проектів міжнародної 

допомоги. Благодійна та спонсорська допомога локального характеру сьогодні 

має тенденцію до зниження. Причиною такої ситуації є необґрунтоване та 

нецільове використання наданих коштів. Значна частина іноземних 

благодійних організацій поставили під сумнів подальше фінансування закладів 

медичної галузі України, надаючи перевагу збільшенню обсягу фінансування 

країн, які цього потребують (країн третього світу). Однією з важливих проблем 

фінансування галузі є і сама структура організації медичної галузі. Вона 
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потребує докорінної перебудови, що дасть змогу змінити систему її 

фінансування, набагато ефективніше використовувати ресурси [22, с. 358]. 

Такого роду критична оцінка потребує більш детального вивчення, проте вона 

багато у чому має об’єктивний характер. Державні структури (перш за все 

Міністерство охорони здоров’я та обласні управління охорони здоров’я) 

повинні бути готовими до належної презентації системи охорони здоров’я 

держави чи свого регіону. Гроші спрямовуються туди, де зрозумілий та 

прозорий механізм їх розподілу.  

Скажімо на рівні регіонів, як про це зазначає Н.В. Шевчук на сторінках 

«Публічного права», має бути апробований адміністративно-правовий 

принцип профілактичної спрямованість організації медичної допомоги. Він 

саме безпосередньо стосується регіональної системи організації охорони 

здоров’я, оскільки: 

– переважна частина профілактичних заходів здійснюється саме на 

регіональному рівні; 

– на регіональні органи управління охороною здоров’я та відповідні 

медичні заклади покладено обов’язки щодо проведення певних заходів, 

покладених в основу профілактичної спрямованості вітчизняної медицини 

(щеплення, диспансеризація, медичні огляди тощо); 

– «регіональний зріз» дозволяє у масштабах держави порівнювати 

ефективність проведення профілактичних заходів у сфері охорони здоров’я. 

Як приклад можна порівнювати кількість осіб, які захворіли на гострі 

респіраторні захворювання у тому чи іншому регіоні України у певний період  

за умови  проведення напередодні профілактичних заходів [197, с. 84]. 

Т. Ваненкова наводить конкретні варіанти можливої співпраці держави  

та громадських організацій щодо протидії ВІЛ/СНІДу (на прикладі 

Миколаївської області). Основними формами співпраці та взаємодії для 

злагодженої та ефективної роботи у цій сфері є: 
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– спільне планування; 

– спільні засідання всіх координаційних груп, що працюють на території 

м. Миколаєва та області для координації, взаємодії та оптимізації існуючих 

ресурсів. У районах, де неурядові громадські організації реалізують проекти, 

до складу місцевих координаційних рад входять представники ВІЛ-сервісних 

організацій; 

– план заходів обласної та міської координаційних рад, який 

підготовлений і затверджений за  участю недержавних організацій; 

– регулярні робочі зустрічі, круглі столи, зустрічі з представниками 

управлінь області та міста, лікарями-інфекціоністами, ЗМІ, представниками 

соцзахисту тощо, які забезпечують відкритість дій, гнучке реагування на 

проблемні ситуації та координацію дій. 

У свою чергу, організовуються і проводяться тематичні робочі зустрічі 

юристів, бухгалтерів громадських організацій. Під час виїзних робочих 

зустрічей представники громадянського суспільства та державних структур 

беруть участь у засіданнях районних координаційних рад і надають практичну 

допомогу членам районних координаційних рад [27, с. 17]. 

Нам видається, що такий приклад може і повинен бути наслідуваний і в 

інших областях нашої держави. Чинне законодавство це дозволяє, 

зацікавленість суспільства у таких діях теж є, головне – належним чином 

упорядкувати відповідну взаємодію.  

Державне регулювання цін на лікарські засоби, які застосовуються для   

лікування хворих на ВІЛ / СНІД і туберкульоз – більш ніж важливе питання 

адміністративно-правового забезпечення надання медичної  допомоги особам, 

хворим на вказані захворювання, оскільки: 

– вартість таких препаратів, як правило, висока, що з огляду на 

незадовільний соціально-економічний стан як держави, так і більшості 
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пересічних громадян, є фактично питанням виживання для багатьох хворих на 

СНІД; 

 – фактичне монолікування деяких проявів хвороби, незамінність деяких 

препаратів для хворих, що обумовлює неможливість вибору для них того чи 

іншого дешевшого препарату; 

 – державні цільові програми підтримки хворих соціально небезпечними 

захворюваннями значну увагу приділяють саме централізованій закупівлі 

препаратів, що робить такі кроки більш прогнозованими щодо доступності 

препаратів та їх цін. 

Узагалі загальноекономічні тенденції полягають у намаганні з боку 

держави мінімально втручатись в економічні відносини. Ринкові відносини в 

тому і полягають: роль держави має бути мінімально регулюючою. Проте це не 

має 100 % відношення до медицини взагалі і фармації зокрема. У радянський 

час видача ліків була жорстко регламентована з боку публічно-управлінських 

структур. Проте, отримавши систему охорони здоров’я радянського штибу у 

спадок, певний час було намагання утримувати її, вишукуючи для цього 

кошти. Фармація – одна  з найперших галузей, яка  перейшла на  ринкові 

відносини. На початку дев’яностих років ХХ ст. рентабельність 

фармакологічного виробництва  сягала сотні відсотків. Всілякі спроби з боку 

держави обмежити цей процес призводили до винайдення дедалі складніших 

економічних механізмів обходу цих обмежень з боку  фармації, придумувались 

все віртуозніші оборудки, як уникнути обмеження утримування цін на 

медикаменти. Зайшовши у безвихідь щодо вирішення можливостей 

забезпечення населення ліками, держава просто самоусунулась від вирішення 

цієї проблеми, переклавши цей тягар на плечі самих пацієнтів [77, с. 78]. 

Фактично мова йшла про те, що пацієнт самотужки вирішував багато проблем 

придбання ліків після «формально безкоштовного» візиту до лікаря. У 
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випадках соціально небезпечних хвороб це набувало нерідко трагічного 

характеру.  

Чим обумовлена необхідність належного адміністративно-правового 

контролю за цінами на лікувальні засоби для лікування соціально небезпечних 

захворювань? 

По-перше, це значний ступінь потенційності та корупційності та 

криміналізації тендерів на придбання державою ліків для ВІЛ/СНІДу чи 

туберкульозу.  Корупція, порушення умов конкуренції, зловживання у 

сфері комерційної таємниці  і спекуляції з приводу офіційного статусу 

заважають Україні подолати епідемії ВІЛ/СНІДу і туберкульозу, які 

загрожують національній безпеці країни. До такого висновку дійшли 

аналітики неурядової організації – Центру протидії корупції після 

моніторингу державних закупівель ліків для ВІЛ/СНІДу і туберкульозу у 

2013 р. Водночас, попри те, що ліцензію на виробництво ліків в Україні 

мають 116 фармацевтичних  підприємств, серед переможців та учасників 

торгів фактично відсутні виробники ліків. Національні компанії – 

виробники ліків – не отримали жодної перемоги на торгах 

антиретровірусних препаратів, а частка переможців – українських 

виробників на протитуберкульозних препаратах становила лише 9% від 

усіх закупівель Міністерства охорони здоров’я у поточному році. 

Більшість ліків, які закуповуються державними установами  для  

лікування  ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, виробляються іноземними 

компаніями.  Разом  з тим, жоден з цих виробників або їхні офіційні 

представництва не беруть участь у державних торгах в Україні 

безпосередньо. Їх відлякує надмірна зарегульованість тендерних процедур 

та ризик бути втягненими в корупційні ігри, що тягне за собою 

міжнародні санкції та псування ділової репутації. Тому іноземним 

виробникам набагато простіше продавати ліки посередникам («компаніям-
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прокладкам»), які орієнтуються в особливостях ведення локального 

бізнесу, спеціалізуються у виграванні державних тендерів і можуть 

підготувати об’ємний пакет тендерних документів українською мовою 

[192, с. 7–14]. Такі обставини не можуть залишатись без належної уваги 

правоохоронних органів (у конкретній ситуації) та створення 

адміністративно-правових способів впливу держави на унеможливлення 

викладених вище прикладів у майбутньому.  

По-друге, це необхідність впливати на ціноутворення щодо лікарських 

препаратів. Хоча більшість препаратів, які використовуються для лікування 

соціально небезпечних хвороб, вироблені за межами України, проте остання 

може впливати на їх вартість всередині країни. Для прикладу, у Казахстані 

роль держави у формуванні цін на лікарські препарати проявляється у тому, 

що з одного боку, цінова політика є складовою частиною економічної 

політики держави, з другого – при визначенні вартості лікарських засобів 

враховується ряд соціальних, юридичних і моральних аспектів. 

Ціноутворення на лікарські засоби значною мірою залежать від державного 

регулювання, що пов’язано з деякими особливостями, характерними для 

фармацевтичного ринку: 

– висока вартість на ринку нових оригінальних препаратів, викликана 

безперервною інтенсифікацією наукових досліджень та розробок і, як 

наслідок, їх дорожнеча;  

– бажання вилікуватися часто спонукає споживача купувати дорогі 

лікарські засоби, завдяки чому фармацевтичні компанії можуть завищувати  

ціни на препарати; 

– оскільки лікарські препарати призначаються лікарем або 

рекомендуються фармацевтом, то лікар, призначаючи ліки, повинен 

керуватися передусім їх безпекою і ефективністю, не беручи до уваги 

вартість препаратів; 
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– лікарські засоби є соціально значущою продукцією, тому навіть в 

умовах економічної кризи фармацевтичне виробництво найменше піддається 

ризику спаду, ніж будь-яке інше; 

– значна частина витрат на лікарські засоби оплачується за рахунок 

державних коштів, раціональне використання яких продиктовано 

необхідністю, по-перше, забезпечення адекватного споживання лікарських 

засобів, і, по-друге, стримування зростання цін [13, с. 60]. 

Таке розуміння ролі держави у стримуванні цін на лікарські препарати 

має бути застосовано і в Україні. Тут не повинні спрацьовувати виключно 

ринкові та економічні закони. Перш за все має бути усвідомлення соціальної 

природи таких захворювань та важливості стримування їх поширення та 

перетворення в епідемії.  

Фахівці зазначають, що в Україні, здавалося б, створено всі умови для 

зниження цін на ліки, які закуповує держава. По-перше, операції з 

поставки лікарських засобів звільнені від сплати ПДВ. По-друге, з метою 

регулювання цін на ліки, що закуповує держава за кошти українських 

платників податків, створений Реєстр оптово-відпускних цін. Цей Реєстр 

покликаний фіксувати верхню межу цін на ліки. Проте недосконала 

система декларування вартості ліків дозволяє власникам реєстраційних 

посвідчень на медичні препарати свідомо завищувати ціни в Реєстрі 

[192, с. 28]. 

Тому з метою реального впливу на процеси ціноутворення на ліки, які 

застосовуються при соціально небезпечних хворобах, дисертантові 

видається за доцільне на рівні публічно-адміністративних механізмів 

вчинити так: 

–  оптимізувати митні процедури оформлення ліків зарубіжного 

виробництва; 
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–  реально звільнити виробників вітчизняних лікарських препаратів від 

сплати ПДВ; 

–  попри виставлені фармацевтичними компаніями обґрунтування цін, 

робити пропозиції щодо оптових суттєвих знижок; 

–  закуповувати препарати зарубіжного виробництва виключно у 

компаній виробників; 

–  активно залучати громадські організації з метою моніторингу цін на 

аналогічні препарати в інших державах.  

Створення організаційно-правових умов для належного забезпечення 

прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання. Кожна людина має 

певні права у сфері медичної діяльності. Основою таких прав є положення 

статті 49 Конституції України та Основи законодавств України про охорону 

здоров’я. Більш ретельно правовий статус осіб, хворих на соціально 

небезпечні захворювання, описаний у чинних законах, присвячених 

запобіганню та протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, іншим соціально 

небезпечним хворобам. Водночас у рамках дисертаційного дослідження автор 

відстоює позицію, відповідно до якої створення організаційно-правових умов 

для належного забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні 

захворювання, може сприйматись як форма діяльності органів охорони 

здоров’я у вказаній царині.  

Перш за все акцентуємо увагу на тому, що право людини на медичну 

допомогу є її правом на комплекс заходів, спрямованих на оздоровлення та 

лікування у стані, що на момент їх надання загрожує життю, здоров’ю і 

працездатності, які здійснюють професійно підготовлені працівники. Це 

право фізичної особи на послугу, яка може бути надана державним і 

комунальним закладом охорони здоров’я на безоплатній основі, а 

лікувальним закладом іншої форми власності – на оплатній основі через 

договір про її надання [120, с. 79]. 
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В Україні на рівні чинного законодавства держава намагається створити 

умови, за яких права осіб із соціально небезпечними захворюваннями будуть 

забезпечуватись, а порушення цих прав буде переслідуватись за законом. 

Дискримінація особи на підставі наявності в неї ВІЛ-інфекції забороняється. 

Це стосується звільнення з роботи, відмови у прийнятті на роботу, відмови у 

прийомі до освітніх, медичних закладів, до закладів соціальної опіки і 

піклування та соціальних служб, а також відмови у наданні медичної допомоги 

та соціальних послуг тощо.  

На думку дисертанта, з метою покращення стану справ зі створення 

організаційно-правових умов для належного забезпечення прав осіб, хворих на 

соціально небезпечні захворювання, наразі варто вжити таких заходів: 

– запровадження «тотальної» диспансеризації всіх категорій громадян 

України: починаючи від школярів, включаючи студентів, працівників 

підприємств, установ та організацій і завершуючи особами пенсійного віку. 

Мета такого кроку – посилити профілактичну складову медичної діяльності з 

приводу соціально небезпечних хвороб та збільшити випадки ранньої 

діагностики і, як наслідок, успішного лікування; 

–  забезпечення спеціалізованого лікування у профільному 

лікувальному закладі  (ВІЛ/СНІД чи туберкульоз не повинні лікуватись у 

звичайному багатопрофільному медичному закладі); 

–  надання реальної можливості безоплатного санаторно-курортного 

лікування у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях; 

–  дійсна реалізація права хворого на туберкульоз на першочергове 

отримання житла в порядку, установленому законодавством; 

–  створення умов, за яких роботодавець не зможе в односторонньому 

порядку за своєї ініціативи розірвати трудову угоду із особою, яка захворіла на 

соціально небезпечне захворювання.  
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Далі зупинимось на методах діяльності органів охорони здоров’я у сфері 

забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання. У 

цьому сенсі ми пропонуємо орієнтуватись на таке визначення: методи 

діяльності органів охорони здоров’я у сфері забезпечення прав осіб, хворих 

на соціально небезпечні захворювання, – це внутрішня характеристика 

діяльності органів охорони здоров’я щодо протидії соціально небезпечним 

захворюванням, яка полягає у конкретних діях  уповноважених суб’єктів 

організації чи надання медичної допомоги з метою забезпечення прав осіб, 

хворих на соціально небезпечні захворювання.  

Керуючись необхідністю пошуку шляхів удосконалення механізму 

адміністративно-правового регулювання запобігання та протидії соціально 

небезпечним захворюванням, усвідомлюючи комплексний та багатовимірний 

характер методів публічно-управлінської діяльності, пропонуємо виділяти такі 

два основні методи діяльності органів охорони здоров’я у сфері забезпечення 

прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання: 

– зменшення рівня стигматизації хворих на соціально небезпечні 

захворювання; 

– удосконалення навчальних планів та програм студентів медичних 

навчальних закладів для базової підготовки та підвищення кваліфікації 

працюючих лікарів із проблем соціально небезпечних захворювань. 

Юридична енциклопедія містить визначення, відповідно до якого 

стигматизація (фр. Stigmatization – таврування) – це реакція суспільства на 

протиправну поведінку особи, наслідком чого є визнання її 

правопорушником (злочинцем). Тавро злочинця утримується за особою 

впродовж усього життя. За аксіому цієї теорії було взято той факт, що 

таврування злочинців у стародавні часи не лише робило їх ізгоями, а й 

часто-густо спонукало до ще тяжчих злочинів, які були відповіддю на 

соціальне відторгнення [203, с. 647]. 
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У контексті більш широкого сприйняття суспільство дедалі частіше 

використовує термін «стигматизація» не тільки щодо злочинців, але й щодо 

інших категорій осіб, які своїм вчинком, станом, статусом, іншими проявами 

відрізняються від загальноприйнятих і тим самим зумовлюють негативну, 

насторожену поведінку частини суспільства. Виходячи з цього, у рамках  

нашого дисертаційного дослідження пропонуємо під стигматизацією осіб, 

хворих на соціально небезпечні захворювання, розуміти насторожене 

ставлення значної частини суспільства до осіб, хворих на соціально 

небезпечні захворювання, виходячи із традиційно сформованого 

поверхневого розуміння сутності цих захворювань та побоювань з приводу 

потенційно можливого поширення цих хвороб. 

Поширене ставлення до стигматизації відображає у своїй публікації  

І.Л. Максимов, який зазначає, що поява великої кількості ВІЛ-інфікованих 

породжує чимало етичних та правових проблем. У населення, а також у 

медичних працівників виробився певний стереотип ставлення до ВІЛ-

інфікованих хворих. Аналіз публікацій в пресі дає підставу вважати, що 

СНІД соціально репрезентується як небезпечний, значущий факт. 

Найпоширенішим варіантом ставлення до ВІЛ-інфікованих визначаються не 

як «невинні жертви», а як люди, які особисто винні в тому, що з ними 

сталося. Це обмежує шанси на жалісливе ставлення. На відміну від людей, 

хворих на інші важкі захворювання, на рівні повсякденного спілкування 

співчуття у таких випадках інше, ніж співчуття до людини за наявності 

звичайних хвороб. Інша поширена реакція на ВІЛ-інфікованих – сприйняття  

їх як загрози для власної безпеки і прагнення до зняття цієї загрозі за 

допомогою ворожого ставлення і дискримінації [85, с. 319]. 

Подібної точки зору дотримуються В.І. Демчишин та Б.І. Дячишин, 

котрі вказують, що із самого початку виникнення ВІЛ інфекція розглядалася 

з моральної точки зору як першочергово розповсюджене серед груп ризику, 
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а саме – серед чоловіків, котрі практикують секс з чоловіками та є 

активними споживачами ін’єкційних наркотичних засобів. Усе це і 

спонукало до назви ВІЛ/СНІД – «хвороба гомосексуалістів і наркоманів». 

Більше того, негативна реакція на епідемію ВІЛ/СНІДу виразилась у так 

звану «спідофобію», тобто панічний страх перед хворобою та носіями ВІЛ-

інфікованих осіб. Основними морально-етичними проблемами, пов’язаними 

з розповсюдженням ВІЛ-інфекції, є: 

– рівний доступ усіх громадян до процесу лікування; 

– отримання інформаційної згоди на діагностику інфекції; 

– дотримання конфіденційності як з питань надання медичної допомоги 

так і в різних соціальних ситуаціях; 

– стигматизація та дискримінація людей, котрі живуть з ВІЛ/СНІД 

[47, с. 187]. 

Такий самий підхід подається у публікації представників правозахисного 

спрямування, де стверджується про те, що дискримінація і стигматизація  

людей, які живуть з ВІЛ, та вразливих до ВІЛ  груп вважаються  ключовими 

перешкодами на шляху ефективної профілактики ВІЛ, лікування та підтримки 

людей із ВІЛ/СНІДом. Дискримінація і стигматизація ВІЛ-позитивних людей 

часто зумовлені їх належністю до певної соціальної групи: ув’язнені, 

споживачі ін’єкційних наркотиків, працівники комерційного сексу, 

представники нетрадиційної сексуальної орієнтації [158, с. 10]. 

У цьому сенсі заслуговує на увагу позиція А.-Н.О. Тарнавської, яка у 

дисертаційному дослідженні, присвяченому статусно-ролевій диференціації у 

праві як прояву соціальної стратифікації зазначає, що «детермінізм правового 

світу реалізується у бінарних рольових стандартах: по-перше, правові ролі 

виражають специфіку соціального буття, об’єктивуючись у соціальній 
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реальності, а, по-друге, правові ролі є відповіддю особи на соціальну ситуацію 

з безпосереднім індивідуально-особистісним переживанням ролевого  

стандарту» [175, с. 8]. 

Дійсно, у випадку із соціально небезпечними захворюваннями особи, які 

мають ВІЛ/СНІД чи туберкульоз, фактично отримують соціально-правові ролі, 

які є неприйнятними та обтяжливими для більшості суспільства, і які 

обтяжують самих хворих осіб і, тим самим, зумовлюють прояви стигматизації з 

боку переважної частини суспільства.  

Стигматизація є негативним явищем як сама по собі, так і у контексті 

того, що вона може бути підґрунтям для інших соціально негативних проявів, 

у тому числі і порушення прав людини. Стигма і дискримінація не з’являються 

на порожньому місці. Вони виникають внаслідок інших стереотипів, забобонів 

і соціальної нерівності і посилюють їх, у тому числі у зв’язку з гендером, 

національною та етнічною належністю, сексуальністю, а також з діяльністю, 

яка є кримінально караною (наприклад, секс-бізнесом, вживанням наркотиків 

або сексом між чоловіками). Стигма, дискримінація та порушення прав 

людини утворюють порочне коло, узаконюючи і взаємно підсилюючись 

[83, с. 121]. 

Порушення прав людини як юридично значущий феномен багато в чому 

і визначає важливість дослідження стигматизації та засобів запобігання їй як 

методу діяльності органів охорони здоров’я у сфері забезпечення прав осіб, 

хворих на соціально небезпечні захворювання. Приділяючи належну увагу 

стигматизації, держава значною мірою впливає на потенційні 

правопорушення, зменшуючи їх кількість та актуалізуючи увагу на 

профілактиці.  

Сама стигматизація як явище комплексне, яке значною мірою пов’язане з 

психологією, соціологією, етикою та мораллю, медициною, правом. Проте 
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наслідки неналежної уваги до проблеми стигматизації хворих на ВІЛ/СНІД чи 

туберкульоз чітко мають правовий характер. Фахівці зазначають, що «серед 

проблем, що з ними зіткнулися респонденти  внаслідок свого ВІЛ статусу, 

найчастіше згадувалися  психологічний дискомфорт,  ускладнення стосунків з 

різними колами оточення, особливо часто згадувалися ситуації, які можна 

класифікувати як дискримінацію (відмова в медичній допомозі через 

позитивний ВІЛ  статус, звільнення з роботи, розголошення діагнозу тощо)» 

[49, с. 11]. Вказані результати проведеного соціологічного дослідження 

показують, що дискримінація унаслідок стигматизації – це правовий наслідок, 

оскільки відмова в медичні допомозі, розголошення діагнозу чи звільнення з 

роботи на підставі наявності соціально небезпечної хвороби – усе це негативні 

наслідки, що є порушенням закону.  

Багато у чому прояви стигматизації виникають (як і сама можливість 

стигматизації) через розголошення інформації про стан здоров’я особи, що має 

соціально небезпечну хворобу. У широкому сенсі це є фактом розголошення 

медичної (лікарської) таємниці, котра, як відомо, стосується не лише лікарів і 

навіть не лише медичних працівників. Дослідження, проведене С.Г. 

Стеценком, дало змогу сформулювати таке визначення: під суб’єктом 

збереження лікарської таємниці необхідно розуміти медичного працівника, 

який отримав інформацію про пацієнта під час діагностування, лікування чи 

реабілітації, а також іншу особу, якій зазначена інформація стала відомою під 

час виконання її професійних обов’язків. Виходячи з такого визначення, автор  

виокремив ознаки суб’єкта збереження лікарської таємниці. Це: 

– не тільки медичний працівник; 

– для медичних працівників застосовується термін «отримав 

інформацію», що означає добровільну передачу даної інформації від пацієнта 

до лікаря (фельдшера, медичної сестри та ін.) у процесі діагностики, лікування 

чи реабілітації; 
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– для інших осіб застосовується термін «інформація стала відомою» під  

час виконання своїх професійних обов’язків, тобто це носить побічний 

характер, і, як правило, немає факту безпосереднього спілкування пацієнта з 

такою особою і добровільної передачі інформації [172, с. 69]. 

Отже, першопричиною розголошення інформації про діагноз, стан 

здоров’я, факт звернення за медичною допомогою тощо стосовно особи із 

соціально небезпечною хворобою можуть стати дії будь-яких осіб, яким ця 

інформація стала відомою. Для прикладу зазначимо, що «поява ВІЛ-інфекції 

породила не тільки необхідність захисту суспільства з боку протиправних дій 

вірусоносіїв або хворих на СНІД, але й необхідність захисту самих жертв ВІЛ-

інфекції (СНІДу) від протиправних дискримінаційних дій суспільства. Однією 

з форм прояву дискримінації в нашій країні є розголошення результату 

медичного обстеження на наявність в організмі вірусу імунодефіциту людини. 

Засіб правового захисту в цій ситуації нам бачиться у введенні в кримінальне 

законодавство норми, що передбачає відповідальність за розголошення 

лікарської таємниці» [93, с.185–187 ]. 

Ще один аспект, який важливий при розгляді питання захисту від 

непомірної криміналізації та дискримінації, це розголошення інформації, 

що міститься в медичних документах. Відсутність впевненості у 

конфіденційності переданих лікарю відомостей про особу, її здоров’я та 

про її близьких може знижувати бажання людей звертатися до медичного  

закладу, а в деяких випадках спричинити юридичні наслідки [146, с. 315].  

Виходячи з цього, адміністративно-правовим методами необхідно  

мінімізувати можливості розголошення інформації про особу, її захворювання. 

Першочергові заходи мають стосуватися саме органів та установ охорони 

здоров’я, оскільки там відбувається більшість фактів розголошення медичної 

таємниці. Основними заходами могли б стати: 
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–  уніфікація ведення медичної документації (історія хвороби,  

амбулаторна картка тощо); 

–  створення захисних механізмів комп’ютерного спрямування, котрі б 

унеможливили несанкціонований доступ до інформації про особу хворого, яка 

міститься у локальних мережах лікувальних закладів; 

– організаційно-правові заходи щодо органів управління охороною 

здоров’я (Міністерство охорони здоров’я України, обласні, районні та міські 

управління та відділи охорони здоров’я), де збирається інформація з приводу 

захворюваності на соціально небезпечні хвороби; 

– організації громадського характеру, які надають допомогу особам із 

ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, іншими хворобами, де адміністраціям медичних 

закладів варто застосовувати спеціальні картки нерозголошення отриманої 

інформації.  

Загалом же, розробляючи методи адміністративно-правового впливу 

органів та установ охорони здоров’я на протидію стигматизації осіб із 

соціально небезпечними захворюваннями, варто враховувати також і 

громадські настрої, які панують у суспільстві. Фахівці встановили ряд 

факторів, які сприяють тавруванню в суспільстві людей з ВІЛ: 

1. ВІЛ/СНІД – захворювання, що загрожує життю, а тема смерті 

відштовхує. 

2. Люди, що недостатньо знають про ВІЛ та його дію на організм, 

вважають, що інфекція призводить до жахливих змін зовнішності, а все 

потворне лякає і відштовхує. 

3. Люди асоціюють ВІЛ-позитивних з маргінальним суспільством: 

геями, наркоманами, секс-робітниками. 

ВІЛ найбільш сильно зачіпає людей, які і так найчастіше 

дискримінуються у суспільстві: підлітків, жінок, чоловіків-

гомосексуалістів [69, с. 267]. 
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Усі ці іноді справедливі, проте часто необґрунтовані інформаційні 

потоки необхідно нейтралізувати силами держави, застосовуючи як потенціал 

системи охорони здоров’я громадян, так і через належну взаємодію з 

інституціями громадянського суспільства.  

Другий запропонований у роботі метод діяльності органів охорони 

здоров’я у сфері забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні 

захворювання полягає у необхідності  вдосконалення навчальних планів та 

програм студентів медичних навчальних закладів для базової підготовки та 

підвищення кваліфікації працюючих лікарів із проблем соціально 

небезпечних захворювань. Актуальність цього методу впливу на 

неблагополучну ситуацію із соціально небезпечними хворобами в Україні 

полягає в такому: 

–  по-перше, як підготовка, так і підвищення кваліфікації медичних 

працівників здійснюється переважно в системі Міністерства охорони здоров’я, 

що полегшує реалізацію будь-яких нововведень; 

–  по-друге, це перебуває у руслі реалізації на практиці принципу 

сучасного адміністративно-правового регулювання освітньої діяльності – 

«освіта впродовж усього життя»; 

–  по-третє, суттєве постаріння медичного персоналу, який опікується 

питаннями фтизіатрії (про що ми говорили раніше), потребує більш активної 

уваги організаторів охорони здоров’я до вивчення ситуації та надання 

пропозицій щодо посилення мотивації для лікарів обирати саме цю професію 

як у процесі навчання у вищому навчальному медичному закладі, так і під час 

підвищення кваліфікації. С.Г. Стеценко справедливо відзначає про зниження 

престижності професії лікаря, свідченням чого є дві тенденції, що мають місце 

в Україні: зменшення конкурсів до медичних вищих навчальних закладів та 

істотне старіння медичних кадрів. Результат – у медицину йдуть не найбільш 

здібні та успішні випускники шкіл, а ті, хто вже працює в охороні здоров’я, не 
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надто зацікавлений у підвищенні рівня своїх знань, отриманих 20–30 років 

тому. Спрацьовує відомий стереотип, згідно з яким «освіта – це те, що 

залишається у людини, коли все інше забуте» [174, с. 5–6];  

– по-четверте, оновлення застарілих підходів до підготовки організаторів 

охорони здоров’я із протидії соціально небезпечним хворобам, з тією метою, 

щоб вони дійсно стали менеджерами медичної діяльності і мали для цього 

необхідні знання, уміння, навички. 

Із перших днів проголошення незалежності України в країні розпочата 

реформа вищої школи. Однак, незважаючи на зусилля суспільства та 

відповідних органів державної виконавчої влади, вища освіта, медичне 

зокрема, перебуває натепер у стані кризи. Підвищення уваги до проблем 

державного управління реформою вищої медичної школи зумовлено 

винятковістю позиції останньої як ключового фактора кадрової політики в 

системі охорони здоров’я як складової національної системи вищої освіти. 

Вища медична освіта потребує глибокого системного реформування з метою 

збереження її потенціалу та обсягу підготовки лікарів, посилення державної 

підтримки пріоритетних напрямів медичної освіти і науки, приведення її у 

відповідність із найновішими світовими досягненнями сучасної педагогічної 

науки [17, с. 364]. 

Така точка зору має бути підтримана, оскільки дійсно з метою 

збереження її потенціалу та обсягу підготовки лікарів державою мають бути 

вжиті важливі заходи. Престиж лікаря у суспільстві не перестає знижуватись 

передусім через невисокий рівень заробітної плати, непрестижність працювати 

у сільській місцевості, неможливість реалізувати свій потенціал поза великих 

медичних лікувально-профілактичних закладів. Щодо досліджуваної у 

дисертації проблематики – соціально небезпечні хвороби – це ще й потенційна 

можливість отримати таке захворювання. Ще чверть століття тому політики і 

суспільство були певні, що туберкульоз у нашій країні практично подолано, 
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тож увага до цієї соціально значущої проблеми знизилася. Такий підхід призвів 

до зниження престижу роботи у протитуберкульозних закладах та витоку 

молодих спеціалістів з цієї галузі медицини [7, с. 8]. 

Такий стан справ потребує більшої уваги з позицій створення належних 

соціально-правових умов праці такого роду медичних працівників.  

На нашу думку, що основними засадами організаційно-правового впливу 

на підготовку студентів у медичних навчальних закладах мають стати 

наочність та науковість. Наочність повинна реально демонструвати, які саме 

прояви захворювання мають слугувати дороговказом для правильної 

діагностики соціально небезпечного захворювання. Для цього необхідно 

модернізувати підходи як до лекцій, так і до семінарських та практичних 

занять. «Практичні заняття є однією із форм засвоєння навчального матеріалу, 

метою якого є поглиблення знань, які були отримані студентами під час 

відвідування лекцій, формування у них вмінь і досвіду застосування цих знань, 

навиків творчого мислення, аналізу та вирішення різноманітних правових 

ситуацій. Практичні заняття дають змогу розширити та систематизувати 

знання з навчальної дисципліни. Під час підготовки до практичних завдань 

студент повинен: 

 1) навчитися аналізувати рекомендовані джерела, які стосуються 

тематики практичного заняття, вміти законспектувати необхідний матеріал; 

 2) узагальнити та засвоїти знання, отримані ним з різних джерел; 

 3) підготувати відповіді на теоретичні запитання та виконати усі 

завдання, які передбачені в межах теми практичного заняття» [91, с. 3]. 

 Такий підхід дозволятиме бути впевненим, що кожен студент отримав 

необхідний обсяг інформації. А іспити та заліки, сутність та процедура 

проведення яких визначаються нормами у тому числі адміністративним 

правом, покажуть рівень засвоєння здобутих знань.  
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Що стосується підвищення кваліфікації, то основний акцент має 

робитись на наданні сучасних знань про діагностику та лікування соціально 

небезпечних хвороб, а також упровадження новітніх підходів до їх 

профілактики. Водночас більш вагому роль з позицій теми дисертаційного 

дослідження відіграє підвищення кваліфікації управлінських, керівних кадрів 

органів охорони здоров’я, які опікуються питаннями організації охорони 

здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях. «Формування нових 

економічних відносин у системі охорони здоров’я вимагає зміни методичних 

підходів до підготовки керівників медичних установ. В умовах ринку особливе 

значення набуває викладання правових основ управління. Здійснюючи 

управління медичним закладом, його структурними підрозділами, кадрами, 

організовуючи лікувально-профілактичний процес, керівник повинен мати 

теоретичні знання та володіти практичними навичками в галузі трудового та 

кримінального права» [78, с. 335]. 

 Ситуація, яка склалася на сьогодні, переконує нас в тому, що 

більшість медичних працівників закладів охорони здоров’я мають 

поверхове уявлення про законодавче забезпечення своєї діяльності. Питання 

інформованості, юридичної відповідальності, яка встановлена чинним 

законодавством за  правопорушення у сфері охорони здоров’я, повинні 

вивчатись лікарями. Це, по-перше, їх буде певним чином дисциплінувати, 

по-друге, – зменшить імовірність безпідставного притягнення до 

відповідальності [154, с. 101]. 

 Окрім того, необхідно чітко усвідомлювати логістичні особливості 

транспортування  хворих на ВІЛ/СНІД чи туберкульоз щодо розміщення їх у 

спеціалізовані стаціонари. Саме організаторам медичної допомоги має 

належати провідна роль і на них має бути покладена відповідальність за 

налагодження взаємодії з інституціями громадянського суспільства, які 
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опікуються соціально небезпечними хворобами та захистом прав осіб, що на 

них страждають.  

Таким чином, форми та методи діяльності органів охорони здоров’я у 

сфері забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання 

перебувають у площині традиційного адміністративно-правового сприйняття 

про ці категорії. Водночас особливості медичної діяльності взагалі та 

соціально небезпечних хвороб зокрема зумовили саме такий підхід дисертанта, 

що дозволяє нам у межах аналізу форм та методів діяльності органів охорони 

здоров’я у сфері забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні 

захворювання дослідити: 

– державно-громадське партнерство; 

– державне регулювання цін на лікарські засоби, які застосовуються у 

лікуванні хворих на ВІЛ / СНІД та туберкульоз; 

–  створення організаційно-правових умов для належного забезпечення 

прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання; 

–  зменшення рівня стигматизації хворих на соціально небезпечні 

захворювання; 

–  удосконалення навчальних планів та програм студентів медичних 

навчальних закладів під час базової підготовки та підвищення кваліфікації 

працюючих лікарів із проблем соціально небезпечних захворювань. 

 

 

2.3. Організаційно-правові засади підвищення дієвості 

законодавства, спрямованого на боротьбу із  соціально небезпечними 

захворюваннями 

 

Сучасний стан України характеризується підвищенням рівня 

захворюваності соціально небезпечними захворюваннями, до яких належать 
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ВІЛ/СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити тощо. Констатуємо той факт, що 

вказані захворювання зумовлені соціальним станом суспільства та держави і 

залежать від рівня організації медичної допомоги та її нормативно-правового 

забезпечення. В контексті останнього варто акцентувати увагу, що закони 

медичного спрямування у відповідності з Основами законодавства України про 

охорону здоров’я (які фактично є «медичною конституцією» держави), 

предметними законами щодо запобігання ВІЛ/СНІДУ, туберкульозу тощо в 

цілому відповідають вимогам, які ставляться до такого роду юридичних 

документів. Проте ключовою проблемою даних (як і багатьох інших) законів є 

їх дієвість, тобто спроможність і здатність реально впливати на регульовані 

суспільні відносини і призводити до їх зміни у вигідному для суспільства 

напрямі.  

Масове розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу є однією з найбільших 

проблем  у системі охорони здоров’я населення України та зарубіжних країн. 

Це захворювання викликає серйозне занепокоєння української і світової 

спільноти, зумовлене відсутністю на даний час специфічних методів 

профілактики та ефективних  засобів лікування, що в результаті призводить до 

летального кінця. Натепер, на жаль, Україна продовжує посідати одне з 

провідних місць в Європі за темпами зростання зазначеної епідемії [64, с. 119]. 

Парадокс ситуації полягає у тому, що чинне українське законодавство за 

аналітичними оцінками як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців на високому 

рівні вирішує стратегію протидії соціально небезпечним хворобам. Проте 

результати невтішні. У чому ж причина такої ситуації? Автор  роботи вважає, 

що серед іншого – у дієвості законодавства. Воно наявне, воно якісне, проте 

воно не працює.  

Одним з актуальних завдань, що стоять перед державою і суспільством, є 

підвищення рівня здоров’я громадян та удосконалення (підвищення) його 

ефективності. У ряді напрямів вирішення цих завдань істотно залежить від 
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законодавства в галузі охорони здоров’я громадян. Але положення багатьох з 

прийнятих законів не діють або діють слабо. Проблема дієвості законів, 

підвищення віддачі від них характерна для багатьох галузей законодавства, 

включно з охороною здоров’я громадян. 

Розуміючи складність і значущість вирішення цієї проблеми, спробуємо в 

деякій мірі зорієнтуватися в ситуації, яка склалася в охороні здоров’я, боротьбі 

із соціально значущими захворюваннями, розглядаючи проблему підвищення 

дієвості законів як одну з найважливіших у всій проблематиці медичного права 

як комплексної галузі вітчизняного права. У підходах до дослідження її 

сутності зупинимося, насамперед, на питаннях, пов’язаних з проблемними 

ситуаціями з підготовки законів, розвитку основних механізмів реалізації 

законів, супроводжуючих прийняття закону діях.  

Автори будь-якого проекту закону, присвяченого боротьбі із соціально 

небезпечними захворюваннями, повинні, без всякого сумніву, визначити 

загальну ідею, загальне бачення призначення вказаного закону. Одним із 

найважливіших завдань під час підготовки нового законопроекту є його 

концептуальне опрацювання. На переконання автора, дані медичної науки 

(зокрема, соціально-гігієнічної, протиепідемічної, організації охорони здоров’я 

тощо), закономірності формування здоров’я громадян та фактори, що його 

визначають, думки фахівців медичної науки та практики мають бути враховані 

в розробленні законопроекту. Певною мірою умовно, але все ж таки варто 

вказати, що й у випадку соціально небезпечних захворюваннь, ці складові 

слугуватимуть «наріжним каменем» кожного закону, що має відношення до 

даної проблематики. 

Попри всі об’єктивні і суб’єктивні складності процесу розроблення 

політики охорони здоров’я, її неминучого коригування з плином часу, вона 

повинна стати тим стрижнем, навколо якого розробляються різні механізми її 

реалізації. До таких механізмів належить і право в широкому сенсі, і кожен 
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конкретний закон або інший нормативний правовий акт, що приймається у 

розвиток основних положень політики охорони здоров’я. Відсутність 

належного балансу між концепцією законодавчих реформ і змістом політики 

охорони здоров’я в контексті соціально небезпечних захворювань не може 

вважатись прийнятною. 

Зважаючи на нагальну потребу створення інститутів та механізмів, 

необхідних для реалізації та  захисту права людини на  охорону здоров’я 

відповідно до  принципів, визначених Конституцією України, і  приведення 

стандартів управління системою охорони здоров’я у відповідність з 

європейськими основними засадами державної політики у сфері  охорони 

здоров’я та надання  медичної допомоги, пріоритетними  напрямами 

реформування вітчизняної охорони здоров’я, Г.О. Слабкий та співавтори 

визначають такі [156,  с. 109–110]: 

– забезпечення доступної та своєчасної, рівної та якісної медичної 

допомоги; 

– забезпечення якості та  доступності лікарських засобів, вакцин та інших 

імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення; 

– гарантування належного рівня біобезпеки в країні як складової світової 

системи біобезпеки; 

– гарантування  гідності  професії  медичного  працівника  та   участі  

медичного  працівника  у формуванні стандартів медичної професії і контролі 

за їх дотриманням; 

– забезпечення  справедливого, прозорого і відповідального управління 

системою охорони здоров’я та впливу громадськості на прийняття державних 

рішень у сфері охорони здоров’я.  

У цілому можна погодитись із таким баченням, проте  забезпечення  

якості та  доступності лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних 

препаратів, виробів медичного призначення може видатись, виходячи із наших 
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попередніх висновків, непростим завданням. Для соціально небезпечних 

захворювань держава має домінантно забезпечити безоплатність лікування та 

можливість отримання лікувальних засобів або на безоплатній основі, або на 

основі державно-регульованої ціни на препарат. Крім того, гарантування  

гідності  професії  медичного  працівника, як про це пишуть вище цитовані 

автори, – це гарне гасло, проте воно потребує реальних механізмів втілення у 

життя. А особливо це стосується професії лікаря – фтизіатра чи медичного 

працівника, який опікується лікуванням ВІЛ-інфікованої людини чи особи, 

хворої на СНІД. 

Важливим напрямом підвищення дієвості законів є самі механізми їх 

реалізації. Механізми забезпечення прав – це передбачені законом, іншим 

правовим актом або договором зобов’язання щодо виконання норм, положень, 

що забезпечують реалізацію прав і засобів забезпечення. Існуючі механізми, 

покликані сприяти реалізації нормативних правових актів, досить різноманітні 

і проявляються як на етапі дії законів, так і в період їх розроблення. Серед них 

одне із чільних місць займають політичні механізми. Основою політичного 

механізму є Конституція України, яка проголошує права і обов'язки громадян і 

визначає основні юридичні механізми захисту цих прав.  

Чинна Конституція України ґрунтується на природно-правовій концепції 

розуміння і тлумачення прав людини. Це означає пріоритет прав людини щодо 

інтересів держави, її органів і посадових осіб, що загалом притаманно 

демократичним державам. Слід зазначити, що у статті 49 Основного закону 

України зазначено, що кожен громадянин має право на охорону здоров’я, 

медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується 

державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-

санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для 

ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога 
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надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. 

Держава сприяє розвитку лікувальних закладів усіх форм власності. Держава 

дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне 

благополуччя [68]. 

У розрізі дисертаційного дослідження варто вирізнити три ключові 

особливості сприйняття змісту статті 49 Конституції України: 

– охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням 

відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-

профілактичних програм; 

– у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична 

допомога надається безоплатно; 

– держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує 

санітарно-епідемічне благополуччя. 

Слід вказати, що за багатьма експертними оцінками вітчизняний  

Основний закон України є досить прогресивним і таким, що відповідає 

найвищим європейським стандартам. Це підтверджується і дослідженнями, 

присвяченими відображенню і порівнянню проблем охорони здоров’я в 

конституціях різних держав [163]. Водночас, як видається, проблема полягає у 

мірі дієвості Основного закону держави. Тут дійсно є над чим працювати і що  

досліджувати.  

Чи допомагає Конституційний Суд України у справі підвищення дієвості 

Конституції України та чинного законодавства? С.Г. Стеценко обґрунтовано 

зазначає, що «на сьогодні можна виокремити три рішення Конституційного 

Суду України, які мають пряме відношення до охорони здоров’я (справа  

К.Г. Устименка від 30.10. 1997 р., справа про платні медичні послуги  

від 25. 11.1998 р. та справа  про безоплатну медичну допомогу від 29.05.2002 

р.). Останнє із названих може вважатись ключовим. Обґрунтованість 
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вказаного підтверджується перш за все тим, що саме справа про безоплатну 

медичну допомогу пов’язана із офіційним тлумаченням Основного закону 

держави, в той час як дві інших в основі своїй містять тлумачення законів  

(справа К.Г. Устименка) чи вирішення питання щодо конституційності 

Постанови Кабінету Міністрів України (справа про платні медичні послуги)» 

[169, с. 287–288]. 

Варто погодитись, що, на жаль, дієвість статті 49 Основного закону України в 

частині безоплатності медичної допомоги в державних та комунальних закладах 

охорони здоров’я не витримує критики. Теорія – одне, практика – зовсім інше. І 

приклад соціально небезпечних захворювань це підтверджує.  

Вітчизняна система охорони здоров’я потребує реформування. І сфера 

протидії соціально небезпечним захворюванням не є винятком. Згідно з 

результатами досліджень ВООЗ, присвячених реформам охорони здоров’я в 

Європі, правове поняття «реформа» було визначено як цілеспрямований 

динамічний та установлений процес, що зумовлює систематичні структурні 

зміни, які забезпечують збереження здоров’я, поліпшують рівень та якість 

життя населення. Дійсно, проект Європейського Союзу «Фінансування та 

управління у сфері охорони здоров’я в Україні» набув великого значення для 

подальшого процесу автономізації закладів охорони здоров’я, запровадження 

контрактних відносин між постачальниками та споживачами медичних послуг, 

що сприяв ефективному перерозподілу ресурсів у межах усієї України. Це 

пов’язано із запровадженням обов’язкового медичного страхування, для якого 

підготовлене законодавче підґрунтя, з метою об’єднання ресурсів, збільшення 

прозорості управлінських рішень, передусім щодо розподілу фінансових 

ресурсів і підвищення якості медичної допомоги [147, с. 61]. 

Нам видається, що така оцінка європейських законодавців – це позитив  
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для України, проте підґрунтя для запровадження обов’язкового медичного 

страхування в Україні, як про це сказано, на жаль, явно перебільшене. 

Пошлемося на авторитетну думку В.Ю. Стеценко, яка у рамках свого 

дослідження акцентувала увагу на значній кількості законопроектів, 

присвячених запровадженню обов’язкового медичного страхування. Проте 

жоден так і не став законом. «Чи є на сьогодні в Україні нагальна необхідність 

у запровадженні на законодавчому рівні обов’язкового медичного 

страхування? На наше переконання – так, адже це об’єктивно необхідно для 

таких суб’єктів: 

а) громадян України, переважна більшість яких виступають час від часу 

як пацієнти, оскільки вони за результатами різних соціологічних досліджень 

значною мірою невдоволені доступністю та якістю медичної допомоги; 

б) медичних працівників, оскільки у них з’явиться матеріальна 

заінтересованість якісно виконувати свою роботу, адже більш затребуваний 

спеціаліст буде отримувати більшу заробітну плату; 

в) лікувально-профілактичних установ, оскільки вони реально 

отримуватимуть кошти за кожного пролікованого пацієнта і не так 

страждатимуть від одноканального фінансування, яке здійснюється виключно з 

бюджету; 

г) суспільства у цілому, оскільки воно буде сприймати обов’язкове 

медичне страхування як додатковий аргумент соціального забезпечення та  

уваги з боку держави; 

д) власне держави, оскільки механізм витрат коштів на фінансування 

медичних послуг стане прозорішим, а механізм впливу на лікувально-

профілактичні установи, які надають неякісну медичну допомогу дієвішим, 

тощо» [166, с. 192]. 

Як бачимо, доцільність законодавчого запровадження обов’язкового  
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медичного страхування, як і реформування вітчизняної медицини загалом, 

не викликає сумнівів. Проте не все залежить від самої охорони здоров’я, як і 

не все залежить від наявності якісних законопроектів чи навіть законів.  

Варто акцентувати увагу на необхідності реалізації на практиці того, 

що торкається права кожної людини на гідний життєвий рівень для неї і 

сім’ї, включаючи достатнє харчування, одяг і житло, а також безперервне 

поліпшення умов життя. Українське законодавство, на жаль, досі 

орієнтується на мінімальні соціальні умови життя. Суспільно значущим 

може стати перехід від стратегії правових норм державних мінімальних 

соціальних гарантій якості життя до стратегії гідного життєвого рівня. Право 

людини на гідний рівень життя має бути визнано на державному рівні не 

лише у принциповому характері (на рівні теоретичних принципів), але і 

шляхом розміщення цього права у переліку основних завдань політики 

держави. 

Законодавство в області охорони здоров’я громадян, зокрема у сфері  

запобігання та боротьби із соціально небезпечними захворюваннями, потребує 

стратегічного бачення його розвитку. Щоб створити його, потрібна серйозна 

попередня аналітична робота як науковців, так і політиків з виявлення 

існуючих суспільних потреб у тих чи секторах медичного спрямування. Будь-

який закон повинен з’являтися на світ у відповідь на потребу суспільства у 

врегулюванні відносин у цій сфері. Системність передбачає взаємодію різних 

галузей народного господарства, суб’єктів різних організаційно-правових 

форм, координацію цієї роботи на міжгалузевому рівні. Іншим способом такі 

соціальні проблеми не подолати. 

Скажімо, у державі з 2011 р. діяло Положення (затверджене Указом 

Президента України від 8 квітня 2011 р. № 441/2011), яким урегульовано 

правовий статус Державної служби України з питань протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань. Вказана служба 
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(Державна служба України соцзахворювань). Певний період часу ця служба 

була центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я 

України. Держслужба України соцзахворювань відповідно до покладених на 

неї завдань: 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх 

Міністру для погодження і внесення їх у встановленому порядку на розгляд 

Кабінету Міністрів України; 

2) здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства 

у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 

захворювань; 

3) розробляє та організовує виконання загальнодержавних та інших 

програм у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 

захворювань; 

4) здійснює інформаційно-роз’яснювальну і консультативну роботу з 

попередження та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 

захворювань; 

5) здійснює координацію інших державних органів у сфері протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань; 

6) здійснює моніторинг захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші 

соціально небезпечні захворювання; 

7) затверджує перелік державних і комунальних закладів охорони 

здоров’я, які здійснюють облік ВІЛ-інфікованих і хворих громадян України, 

іноземців і осіб без громадянства, які постійно проживають або на законних 

підставах тимчасово перебувають на території України, а також медичний  
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нагляд за зазначеними особами тощо [116]. 

Перелік того, чим опікувався вказаний центральний орган виконавчої 

влади, свідчить про комплексний підхід до протидії ВІЛ/СНІДу та іншим 

соціально небезпечним захворюванням. Проте реально варто вказати, що на 

загальнодержавному рівні значущість цієї проблеми, на жаль, не знижується. 

Можливо, причина і тут криється у дієвості законодавства, положення якого 

визначають стратегію боротьби держави із цими явищами. Раніше ми вже 

критично оцінювали необхідність таких організаційно-правових змін, за яких 

вказану Державну службу було фактично ліквідовано.  

Запобіганню соціально небезпечним захворюванням реалізації 

нормативних правових актів на практиці покликані сприяти також економічні 

та фінансові механізми, які необхідно враховувати вже в процесі розроблення 

законопроектів, зокрема, при визначенні обсягу і джерел фінансових коштів, 

необхідних для виконання намічених у законі заходів. Невиконання цього 

принципу призводить до того, що деякі закони або статті законів не можуть 

вступити в дію. І в цьому не вина, а біда Державної служби України з питань 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, яка 

існувала у державі до 2015 р.  

Висловимо парадоксальну думку: можливо закони у сфері протидії 

соціально небезпечним хворобам стануть дієвішими тоді, коли вони реально 

запрацюють на випадок епідемії? Коли все суспільство і держава дійсно 

звернуть увагу на ту обставину, що інфекційні хвороби – справді небезпечно, 

що вони спричиняють, страждання, смерть. Історія нашої держави наочно 

показує, що такі приклади є. До прикладу, «у першій половині XVIII ст. 

Україна пережила декілька епідемій чуми. Їх причиною було напівголодне 

існування більшості її населення, його експлуатація, війни, в ході яких війська 

переходили з однієї країни до іншої та переносили цю хворобу, занесення 

інфекційних хвороб іноземними торговцями, неналежний санітарний стан міст, 
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рівень тогочасної медицини, відсутність лікарів та потрібних медикаментів 

тощо. Необхідність боротьби з епідеміями, які завдавали величезних збитків 

економіці країни, її армії та населенню, зумовили появу в Росії певної системи 

протиепідемічних заходів. Їх зміст та порядок впровадження отримали 

відображення в численних нормативних актах: царських указах, 

розпорядженнях і постановах, які надходили в Україну і ставили конкретні 

завдання перед місцевою владою» [106, с. 57–58 ]. 

Проте приказка про те, що краще вчитись на помилках інших людей, 

мала б наштовхнути як державу, так і українське суспільство на думку про те, 

що краще запобігати епідеміям (в тому числі і дієвим законодавством), аніж 

долати їх. Фактичні епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні початку 

XXI ст. засвідчили наявність невирішених проблем.  

Цілям забезпечення дієвості законів медичного спрямування мають 

слугувати і періодичні доповіді Глави держави, керівника Кабінету Міністрів 

України, Міністерства охорони здоров’я України щодо стану справ із протидії 

соціально небезпечним захворюванням. Їх ефективність може бути, на наш 

погляд, підвищена за рахунок більш швидкої, відповідної показникам стану 

здоров’я населення, реакції загальнодержавного, обласного та районного 

рівнів. У цьому контексті ми підтримуємо позицію Н. Шевчук, яка на шпальтах 

«Публічного права» пропонує «під механізмом адміністративно-правового 

регулювання організації охорони здоров’я на регіональному рівні розуміти 

сукупність правових засобів, які забезпечують комплексний та узгоджений 

вплив адміністративного права на упорядкування суспільних відносин, що 

виникають на регіональному рівні сфери охорони здоров’я з метою якомога 

більш повної реалізації прав та обов’язків суб’єктів правових відносин» 

[198, с. 54–55]. 
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Багато в чому саме регіональний рівень визначає ставлення пересічного 

громадянина до активності боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями.  

Важливим напрямом підвищення дієвості законодавства як однієї зі 

складових  механізму адміністративно-правового регулювання запобігання 

та боротьби із соціально небезпечними захворюваннями, на думку 

дисертанта, є захист прав осіб, які мають такі захворювання. У разі 

неможливості забезпечити реалізацію прав настає черга щодо їх захисту. 

Для прикладу щодо цієї тези спеціалісти зазначають, що ВІЛ поглиблює 

лінії соціально-економічного розділу серед громад і спільнот. У всьому світі 

від ВІЛ/СНІД найбільше постраждали люди і спільноти, які не мають 

рівного доступу до основних соціально-економічних прав. Обмеження 

основних прав обмежує можливості людей щодо захисту своєї 

самостійності, отримання засобів існування і забезпечення самозахисту, що 

робить їх більш уразливими як до самої ВІЛ-інфекції, так і до наслідків цієї 

епідемії [83, с. 116]. 

Справедливості заради вкажемо, що існують і інші точки зору. Деякі 

автори вважають, що правам і захисту прав ВІЛ-інфікованих осіб надається 

невиправдано багато уваги. «Існуючі нормативно-правові акти спрямовані в 

основному теж на захист особистих прав ВІЛ-інфікованої особи і не 

захищають права інших членів суспільства, у першу чергу, здорових людей. 

Абсолютизується конституційне право інфікованої особи на недоторканість, 

проте майже ігнорується право кожної неінфікованої людини на її захист 

державою. Сьогодні на першому місці повинна стояти проблема захисту 

здорових, особливо уразливих до інфікування людей» [143, с. 242]. 

Ми не заперечуємо проти того, що проблема захисту здорових людей теж 

має бути на порядку денному державного будівництва, проте не варто забувати 
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таке: 

–  особи, які мають соціально небезпечну хворобу, вони вже її мають, 

вони уже потребують захисту свої прав. Не у перспективі, а тепер; 

–  вони є уразливими з причин стигматизації, про яку ми говорили 

раніше і, тим самим, зазнають додаткових труднощів; 

–  пересічний громадянин має багато варіантів щодо адресатів звернення 

за захистом своїх прав. У осіб, хворих на СНІД, їх буває набагато менше, через 

безліч різних причин, про які ми у роботі говорили раніше.  

 Проблемним є також захист прав осіб, які отримали соціально 

небезпечну хворобу, перебуваючи у місцях позбавлення волі. Відомо, що стан 

справ із дотримання прав людини у вітчизняній пенітенціарній системі далекий 

від оптимального. Вказане безпосередньо стосується забезпечення прав 

засуджених та ув’язнених у сфері медичного забезпечення. Основними 

проблемами у цьому контексті є туберкульоз та ВІЛ / СНІД. За офіційними 

статистичними даними в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, 

розташованих на території, що контролюються українською владою, 

утримувалося  близько 80 000 осіб. Із приводу ВІЛ-інфекції перебувало на 

обліку 3966 осіб, із них отримували антиретровірусну терапію 2039 осіб. Що 

стосується туберкульозу, то тут дані такі: на обліку перебувало 1918 осіб. При 

цьому не зазначається кількість осіб, які отримують адекватне лікування 

протитуберкульозними препаратами [111]. Це свідчить про широке 

розповсюдження соціально небезпечних захворювань серед ув’язнених та 

засуджених.  

Аналізуючи проблему поширення туберкульозу, слід відзначити думку 

А. Баяна, який стверджує, що туберкульоз насправді є глобальною проблемою 

сучасності [207, р. 503–504]. Експерти свідчать, що захворюваність та 

поширеність туберкульозу в пенітенціарних закладах у середньому в 30 разів 
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перевищує аналогічні епідеміологічні показники серед усього населення 

України. У цих закладах він є однією з найскладніших і найважчих для 

вирішення медико-соціальних проблем. Прогресивне зростання 

захворюваності на туберкульоз в останні роки призвело до того, що почали 

виявляти такі клінічні форми цієї недуги, які майже не зустрічалися в останні 

десятиріччя: казеозна пневмонія, міліарний туберкульоз, туберкульоз кишок, 

гортані, перикарда, туберкуломи головного мозку [152, с. 289]. 

Вказане засвідчує про необхідність посиленої уваги і до цієї категорії 

громадян України, оскільки чинне законодавство визначає правовий статус 

таких осіб лише із незначними обмеженнями порівняно із пересічними 

громадянами. Це обмеження не поширюється на отримання медичної 

допомоги. Вважаємо, що необхідність належної уваги держави до проблем 

поширення туберкульозу та ВІЛ/СНІДу серед засуджених та ув’язнених 

пояснюється багатьма причинами, основні з яких такі: 

–  правовий статус засуджених та ув’язнених передбачає право на 

медичну допомогу; 

–  неналежна увага з боку адміністрації слідчих ізоляторів, виправних 

колоній чи адміністрації всієї Державної пенітенціарної служби України до 

проблем поширення соціально небезпечних захворювань (передусім 

туберкульозу) з огляду на значну кількість осіб, що постійно перебувають у 

невеликих, погано провітрюваних приміщеннях, потенційно призводить до ще 

більшого поширення інфекції і, як наслідок, порушення прав відносно 

здорових осіб; 

–  держава, не застосовуючи належних адміністративно-правових та 

соціальних важелів впливу на цю ситуацію, потенційно отримує осіб, хворих 

на туберкульоз, які після звільнення із місць позбавлення волі уможливлюють 

зараження інших осіб у відкрите суспільство, де, як раніше зазначалось, 

показники захворюваності цією хворобою у десятки разів нижчі; 
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–  особи, які не отримали належної медичної допомоги і захворіли на 

туберкульоз, окрім усіх інших негараздів, принесуть економічні проблеми для 

суспільства та держави, оскільки вони потребуватимуть тривалого 

стаціонарного лікування, у цей час не працюватимуть, не сплачуватимуть 

податки, отримуватимуть  від держави соціальну допомогу. 

Не кращою є ситуація із ВІЛ/СНІДом в органах та установах 

пенітенціарної системи. А.А. Тирських зазначає, що в правових і нормативних 

актах про ВІЛ-інфекції в кримінально-виконавчій системі передбачаються: 

– обов’язковий медичний огляд окремих категорій ув’язнених і 

співробітників на виявлення ВІЛ; 

– дотестове та післятестове консультування ув’язнених, які проходять 

медичний огляд на виявлення ВІЛ; 

– збереження конфіденційності інформації про ВІЛ-інфікованих 

ув’язнених; 

– безкоштовне надання всіх видів кваліфікованої та спеціалізованої 

медичної допомоги ВІЛ-інфікованим ув’язненим, наявність презервативів і 

хлоровмісного розчину; 

– навчання та інструктаж ув’язнених і співробітників з профілактики  

ВІЛ-інфекції [178, с. 150]. 

Але зазначимо, що описаний стан справ є теоретичною конструкцією і 

безпосередньо стосується назви та сутності цього підрозділу дисертаційної 

роботи: законодавство є, проте стан його реалізації, стан його дієвості бажає 

бути кращим. На наше переконання, у підзаконних нормативно-правових актах 

варто було б внести зміни до Наказу Міністерства юстиції України від 15 

серпня 2014 р. № 1348/5/572 «Про затвердження Порядку організації надання 

медичної допомоги засудженим до позбавлення волі», зміни у контексті 

розширення переліку можливостей для отримання консультацій у закладах 

охорони здоров’я поза межами установи виконання покарань для тих осіб, які 
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мають підозру щодо наявності у них соціально небезпечного захворювання. Це 

ж має стосуватися і можливості стаціонарного лікування у спеціалізованих 

закладах Міністерства охорони здоров’я України під час лікування 

збереженням умов утримання засуджених.  

Досягненню мети підвищення дієвості законодавства щодо протидії 

соціально небезпечним захворюванням присвячені організаційні та правові 

механізми, що діють за допомогою широкого арсеналу правових стимулів і 

обмежень. Стосовно охорони здоров’я громадян від соціально небезпечних 

захворювань це означає, що необхідна правова підтримка заходів, спрямованих 

на формування здорового способу життя, профілактику хвороб, широке 

інформування населення про цілі, зміст, шляхи реалізації, труднощі правового 

регулювання у сфері боротьби із соціально небезпечними захворюваннями. 

Водночас важливо формувати відхід від суто споживацьких позицій, що, 

безумовно, потребує особливої уваги до правових норм, що визначає 

співвідношення прав і обов’язків громадян, відповідальності громадян за 

збереження власного здоров’я. У більш широкому плані в перспективі, на наш 

погляд, важливо орієнтуватися на підвищення рівня правосвідомості, 

посилення ролі закону в  поведінці громадян.  

Велике значення для забезпечення дієвості нормативних правових актів, 

положення яких присвячено запобіганню соціально небезпечним 

захворюванням мають також механізми контролю над дотриманням їх вимог. 

Це досить розгалужена і багаторівнева система заходів, що включає різні 

інструменти. Зокрема: 

– відомчий та позавідомчий контроль якості надання медичної 

допомоги; 

– судовий контроль; 

– прокурорський нагляд за діями медичних структур виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування; 
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– розгляд скарг громадян та ін. 

Вагому роль у поліпшенні реалізації законів покликані відіграти також 

інформаційні, виховні, етичні механізми. При цьому важливо, щоб усі вони 

діяли в єдиній системі і були пов’язані з механізмами контролю за 

дотриманням норм чинного законодавства. 

На завершення зазначимо, що проблема підвищення дієвості законів у 

контексті боротьби із соціально небезпечними захворюваннями – гостра, 

багатогранна і фактично нерозроблена. Позиція автора полягає в тому, що 

підвищенню дієвості законів у зазначеній сфері може значною мірою сприяти 

робота, спрямована на підвищення рівня та якості підготовки закону на стадії 

законопроекту, робота, пов’язана з відміною не чинних нормативних правових 

актів, унесенням доповнень і змін у чинні. Одним з принципово важливих 

питань є забезпечення механізмів реалізації самих законів та застосування 

інструментів контролю діяльності державних та комунальних органів, до 

завдань яких належить протидія соціально небезпечним захворюванням. 

Тільки спільними зусиллями юристів, медичних працівників, економістів, 

політиків ми зможемо оптимізувати стан справ із запобігання вказаним 

захворюванням.  

 

2.4. Шляхи удосконалення адміністративно-правового регулювання 

організації охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях у 

контексті розвитку медичного права в Україні 

 

Серед обставин, які визначають комфортність проживання громадян у 

державі, варто на одному із перших місць поставити організацію надання 

медичної допомоги та її якість. Багато в чому ці фактори, у свою чергу, 

залежать від  стану правового регулювання медичної діяльності, стану 

розвитку медичного права. В Україні, на наше глибоке переконання, 
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проблематика охорони здоров’я громадян, юридичного забезпечення 

медицини, стала домінантною, що вказує на наявність невирішених питань 

медичного права. 

Саме медичне право як комплексне правове утворення дедалі активніше 

заявляє про себе. Як напрям наукових досліджень воно приваблює фахівців 

різних наукових юридичних спеціальностей: теорії права, конституційного та 

адміністративного права, цивільного та кримінального права тощо. Варто 

зазначити, що адміністративно-правове забезпечення діяльності органів 

охорони здоров’я у контексті запобігання та протидії соціально небезпечним 

захворюванням  може і повинно розглядатись крізь призму загального 

розвитку медичного права. Проблемами медичного права, юридичного 

забезпечення медичної діяльності опікуються такі дослідники, як 

С.В. Агієвець, В.І. Акопов, О.Ю. Александрова, Н.Б. Болотіна, С.Б. Булеца, 

М.Ф. Герасименко, В.В. Глуховський, Л.М. Дешко, Є.П. Жиляєва, А.П. 

Зільбер, Р.А. Майданик, М.М. Малеїна, А.А. Мохов, О.А. Мірошниченко, О.Г. 

Пелагеша І.О. Петрова, О.М. Піщіта, О.О. Прасов, З.В. Ромовська, 

В.В. Сергєєв, О.В. Солдатенко, А.В. Соловйов, Р.О. Стефанчук, 

В.Ю. Стеценко, С.Г. Стеценко, В.Б. Філатов, О.П. Щепін та ін. Разом з тим не 

до кінця розв’язаними залишаються питання адміністративно-правового 

забезпечення охорони здоров’я, формування стратегічних напрямів розвитку 

медичного права в Україні.  

У чому ж дисертантці вбачаються шляхи удосконалення 

адміністративно-правового регулювання організації охорони здоров’я при 

соціально небезпечних захворюваннях у контексті розвитку медичного права в 

Україні? Таких шляхів можна виокремити багато (тому що існуючих проблем 

немало), проте ключовими у рамках теми дисертації можна назвати такі: 
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1) розвиток самого медичного права як сукупності правових норм, як 

нового комплексного правового утворення, метою якого є упорядкування 

суспільних відносин у сфері охорони здоров’я та медичної діяльності; 

2) формування державної політики у сфери запобігання та протидії 

соціально небезпечним захворюванням; 

3) контроль громадянського суспільства за діями держави у сфері 

соціально небезпечних захворювань, зокрема за тими, де витрачаються суттєві 

державні кошти; 

4) адекватне використання зарубіжного досвіду.  

Перше. Актуальність ґрунтовного дослідження підвалин медичного 

права, його сучасного стану та перспектив його розвитку в Україні обумовлена 

низкою факторів, ключовими з яких є: 

– істотні зміни нормативно-правової бази охорони здоров’я України, що  

зумовили появу документів, положення яких присвячені різним аспектам 

медичної діяльності; 

– незадовільний рівень фінансування медичної галузі; 

– відсутність страхових механізмів при наданні та організації медичної 

допомоги; 

– медичне право як навчальна дисципліна ще не посіла належного місця 

в системі підготовки юристів; 

–  необхідність урахування особливостей праці медичних працівників у 

контексті соціального забезпечення взагалі та пенсійної реформи зокрема; 

– слабка обізнаність переважної більшості пацієнтів про свої права та 

способи їх захисту; 

– неконтрольоване поширення соціально небезпечних захворювань, що 

обумовлюють підвищену увагу до медичного права. 

Говорячи про істотні зміни нормативно-правової бази охорони здоров’я 

України, ми все ж таки вимушені констатувати, що кількість не переходить у 
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якість. Ми вже зупинялись на питаннях нормативно-правової бази протидії 

соціально небезпечних захворювань, підвищенні дієвості законів у цій царині. 

У більш широкому сенсі має право на існування теза про необхідність 

удосконалення існуючої законодавчої бази всієї системи охорони здоров’я. 

Одним з найбільш оптимальних методів, на наше переконання, буде 

систематизація – розвиток й упорядкування чинної нормативно-правової бази 

з метою створення єдиної впорядкованої системи. Основою всієї 

систематизації має стати створення Медичного кодексу України – єдиного 

документа, із внутрішньою чіткою структурою, що базується на істотному 

переробленні нормативного матеріалу в сфері охорони здоров’я громадян. Тим 

самим мається на увазі необхідність, по-перше, створення одного загального 

правового документа, а по-друге – перероблення нині чинних правових 

документів з тією метою, щоб вони відповідали Медичному кодексу України. 

Ключовими факторами, які зумовлюють потребу в розробленні Медичного 

кодексу, є такі: 

– відсутність натепер науково-обгрунтованої стратегії законотворчості у 

сфері медицини; 

– необхідність виразної правової регламентації різних систем охорони 

здоров’я (державної, комунальної та приватної); 

– користь як для медичних працівників, так і для пересічних пацієнтів. 

Р.М. Пукало справедливо зазначає, що досить часто один закон 

суперечить іншому, що, до речі, викликає потребу в кодифікації законів з 

питань охорони здоров’я. Не вносять чіткості у вирішення проблем ВІЛ/СНІДу 

також і укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України та 

накази Міністерства охорони здоров’я. Те, що існуючі сьогодні нормативно-

правові акти не дають суттєвих позитивних результатів, сумнівів не викликає. 

Конкретних дієвих механізмів, які припинять сповзання держави до прірви, у  

них немає. І тому в результаті маємо те, що маємо [143, с. 245]. 
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У цьому зв’язку розроблення Медичного кодексу передбачає 

включення до його змісту більшості нині чинних законів. Оскільки 

планований Кодекс спрямований на всебічне правове регулювання 

суспільних відносин у сфері охорони здоров’я, потрібно унеможливити або 

звести до мінімуму ті напрями в медицині, які залишаться поза дією 

Кодексу. Робота ця відповідальна, потребує залучення фахівців і займе 

досить багато часу. Звичайно, процес створення подібного правового 

документа в тій або іншій сфері суспільних відносин є трудомістким і 

тривалим у часі. Проте, як видається, мають бути визначені стислі терміни 

розроблення проекту даного документа, оскільки є імовірність «забалакати» 

ідею у різних робочих групах, консультативних комісіях тощо.  

Незадовільний рівень фінансування медичної галузі свідчить про  

неможливість у межах наявних витрат на медичну галузь забезпечити якісне 

надання медичної допомоги особам, які за нею звертаються. Поряд зі 

збільшенням кількості коштів, що виділяються на охорону здоров’я, необхідно 

забезпечити прозорість їх проходження при організації та безпосередньому 

наданні медичної допомоги. Тут, як видається, належить застосовувати 

відомий принцип медичного страхування: «кошти прямують за пацієнтом». 

Тобто спочатку медична установа надає медичну допомогу, після чого 

держава (фонд медичного страхування) перераховує кошти, витрачені на 

лікування.  

Проте не варто забувати про статтю 49 Конституції України стосовно 

безоплатності надання медичної допомоги. Стосовно державних гарантій 

безоплатності мінімуму медичних послуг ми підтримуємо позицію, згідно з 

якою нинішній стан розвитку охорони здоров’я в Україні свідчить про 

необхідність чіткого визначення переліку тих видів (обсягів) медичної 

допомоги, які надаються пацієнтам безкоштовно. Тут другорядною може 

вважатись проблема щодо того, звідки ж будуть надходити кошти за реально 
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проведені медичні обстеження (профілактику, лікування) – чи то 

безпосередньо з бюджетів різних рівнів, чи то від роботодавців, чи з інших 

джерел. Основний критерій, який може вважатись ключовим з погляду 

публічного управління, – безоплатність мінімуму медичних послуг для 

конкретного пацієнта. Формування базової програми обов’язкового медичного 

страхування (так доцільно назвати мінімум медичних послуг, який держава 

забезпечує всім на безоплатній основі) здатне стати системотвірним 

принципом обов’язкового медичного страхування  [194, с. 9]. 

У цій частині вважаємо за доцільне зазначити, що стан розвитку 

медичного права в Україні є таким, що потребує суттєвого удосконалення. Як 

зазначає відомий представник науки медичного права А.П. Зільбер, краще 

всього сучасний стан медичного права в Росії характеризує стандартна 

реклама у засобах масової інформації щодо діяльності різних центрів 

медичного права, що широко представлені у країні. Реклама цих закладів 

свідчить, що не дивлячись на удосконалення чинного законодавства, права 

пацієнтів часто порушуються [56, с. 116]. 

В Україні ситуація нічим не краща, що аргументує необхідність 

вивчення у тому числі і зарубіжного досвіду. Переконана, що лише 

активними спільними зусиллями фахівців, котрі опікуються проблемами 

юридичного забезпечення медичної діяльності, ми здатні наблизити 

позитивний результат.  

Друге. Формування державної політики у сфері запобігання та протидії 

соціально небезпечним захворюванням. За справедливою думкою Б.О. 

Логвиненка, державна політика в галузі охорони здоров’я – це зумовлена 

об’єктивними потребами суспільства та інтересами переважної більшості 

громадян і держави, законодавчо закріплена в нормах адміністративного права 

цілеспрямована діяльність держави щодо забезпечення повного, всебічного і 

своєчасного розв’язання нагальних проблем фізичного і психічного здоров’я 
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українського суспільства та конкретної людини через ефективну й доступну 

мережу медичного обслуговування [79, с. 6]. 

Держава формує політику охорони здоров’я в Україні та забезпечує її 

реалізацію. Законодавство України про охорону здоров’я базується на 

Конституції України та складається з Основ законодавства України про 

охорону здоров’я та інших прийнятих відповідно до них актів 

законодавства, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони здоров’я. 

Із конституційного визначення України як соціальної держави, політика якої 

спрямована на створення умов щодо забезпечення гідного рівня життя 

людини, і положень статті 49 Конституції України, згідно з якими, 

обов’язком держави є забезпечення права громадян на охорону здоров’я, а 

також державних програм соціального розвитку, випливає, що на державу 

покладаються зобов’язання перед суспільством щодо використання всіх 

засобів державного управління сфери [147, с. 59]. 

Соціально небезпечні захворювання ставлять перед державою низку 

дуже важливих завдань, від вирішення яких багато у чому залежить успіх 

реформ та справжня протидія ВІЛ/СНІДу та туберкульозу.  

Нерідко від фахівців та пересічних громадян лунають заклики 

стосовно провідної (чи не єдиної) ролі фінансування в успішному 

проведенні реформ сфери охорони здоров’я. Чим більше коштів 

виділятиметься на охорону здоров’я, тим більш зрозумілим буде завдання 

формування державної політики у цій сфері. Дисертант є категоричним 

противником такого підходу. Просте збільшення фінансування нічого не 

змінить. Прикладом можуть слугувати заможні країні світу, у яких високі 

соціально-економічні показники розвитку та значні асигнування 

виділяються на медицину. Результати протидії соціально небезпечним 

хворобам там нічим не кращі. За даними О.В. Зибаревої як стиль, так і 



164 

 

 

 

устрій життя, важко піддаються впливу з боку заходів державного 

регулювання у соціальній сфері, оскільки вони характеризуються 

надзвичайно складними механізмами функціонування і істотними 

регіональними, релігійними та етнонаціональними відмінностями. Саме 

тому, на наш погляд, неефективною виявилася державна політика щодо 

запобігання поширенню соціальних хвороб в Україні. Тепер стало 

очевидним, що вирішення соціальних проблем через підвищення рівня 

життя незаможних груп населення, законодавчих заборон та обмежень є 

хибним шляхом. Адже і у державах світу, що характеризуються високим 

рівнем життя населення, окремі соціальні хвороби також поширені, хоча і в 

менших масштабах, ніж в Україні (див. таблицю 1) [55].  

Крім того, у літературі наводяться дані про те, що загальна кількість 

ВІЛ-інфікованих у країнах з високими доходами (Північна Америка, 

Західна і Центральна Європа) зросла від 1,8 до 2,3 млн. дол. (збільшення на 

30%). Найпоширеніший шлях трансмісії інфекції тут – гетеросексуальні 

стосунки без використання засобів захисту [204, с. 30]. 

Саме тому організатори охорони здоров’я, фахівці із соціально 

небезпечних хвороб, правознавці, громадські діячі та представники 

законодавчої гілки влади держави мають запропонувати такий алгоритм 

дій, який не ставить першочерговим питанням фінансування галузі. А 

юридична наука, наука адміністративного права має надати базові 

апробовані науково обґрунтовані пропозиції з цих питань.  

У цьому ж контексті ще одне зауваження: Україна у площині протидії 

соціально небезпечним хворобам є більш ніж залежною від міжнародної 

фінансової допомоги. Ми вже висловлювались проти такого стану речей на 

перспективу. Розраховуючи на міжнародну допомогу, українська держава тим 

часом практично не розбудовує власну ефективну й незалежну політику у 
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сфері протидії туберкульозу, а більше третини видатків на виконання 

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2012–2016 рр. фактично залежить від фінансування 

Глобальним фондом. Наразі велике занепокоєння в української 

протитуберкульозної спільноти викликає доля чинної Загальнодержавної 

програми, адже до часу завершення її дії залишається 2 роки. 2015 р. повинен 

був стати останнім роком дії програми з туберкульозу за кошти дев’ятого 

раунду Глобального фонду, але, з урахуванням уже описаних змін та з 

упровадженням єдиної консолідованої програми, Загальнодержавна програма, 

очевидно, вже не отримає коштів Глобального фонду, принаймні в попередньо  

запланованому обсязі [23]. 
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Таблиця 1 

Рівень життя і захворюваності на соціальні хвороби 

в  країнах Європи та в Україні 

Країна 

Індекс 

людського 

розвитку 

(2012 р.)* 

ВНП на 

душу 

населення, 

дол. США 

(2012 р.)* 

Захворюваність 

на туберкульоз, 
випадків на 100 

тис. населення 

(2011 р.)** 

 

Кількість людей, 

що живуть з 
ВІЛ/СНІД на 10 

тис. населення 

(2011р.)*** 

 

Норвегі

я 1 48688 … 0,45 

 

Німеччи

на 5 35431 3,5 7,3 

 

Швеція 7 36143 0,5 0,91 

 

Франція 20 30277 … 16,0 

 

Італія 25 26158 1,7 15,0 

 

Польща 39 17776 7,9 3,5 

 

Білорус

ь 50 13385 4,6 2,0 

 

Росія 56 14461 112,9 73,0 

 78 6428 34,2 23,0 
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Україна 

 

Молдов

а 113 3319 4,2 1,5 

Тим самим кошти Глобального фонду, як видається, попри їх безсумнівні 

користь (отримання шансів на одужання чи підтримку стабільного стану 

хворих на туберкульоз), несуть і шкоду для справи формування державної 

політики протидії соціально небезпечним захворюванням. Ідеться про те, що 

така ситуація зумовлює: 

– споживацькі настрої у середовищі запобігання та протидії соціально 

небезпечним захворюванням, адже «можна нічого не робити», а певні кошти 

однаково будуть; 

– незацікавленість органів охорони здоров’я ініціювати системні зміни 

галузі, адже «кошти все одно є»; 

– відсутність як такої державної стратегії, бо вона однак стає 

«прив’язаною» до міжнародних чи зарубіжних коштів.  

Нам видається, що формування державної стратегії протидії соціально 

небезпечним захворюванням має будуватись у системній взаємодії із як 

мінімум трьома явищами: 

– державна політика у сфері охорони здоров’я громадян; 

– державна політика у сфері соціального захисту населення; 

– безпекова політика держави.  

«У радянському суспільстві  контроль  за поширеністю тих чи інших 

асоціальних явищ здійснювався за рахунок жорсткого контролю та активної 

діяльності правоохоронних органів та системи охорони здоров’я. Проте 

політика протидії асоціальним явищам  аж ніяк не обмежується діяльністю цих 

галузей. Вона є важливою  складовою  загальносуспільної політики  щодо 
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життєзбереження населення, тобто комплексу заходів, спрямованих на 

забезпечення соціального й демографічного благополуччя країни. Звідси 

основою зменшення поширеності асоціальних  явищ є формування 

суспільного середовища, сприятливого для довготривалої, здорової й  

продуктивної життєдіяльності населення. Воно включає в себе: 

– формування матеріального добробуту та скорочення соціально-

економічної нерівності; 

–  зміцнення соціальної інтеграції та подолання соціального відторгнення; 

– розвиток охорони здоров’я» [75, с. 93–94]. 

Державна політика у сфері соціального захисту населення та безпекова 

політика держави мають бути першоосновою формування відповідної 

політики протидії соціально небезпечним хворобам за тією причиною, що 

ВІЛ/СНІД чи туберкульоз призводять до втрати працездатності, частих 

госпіталізацій, потреби у соціальному захисті. Водночас, виходячи із сутності 

соціально небезпечних хвороб, механізму їх поширення та швидкості 

розповсюдження, вони є об’єктами і безпекової політики. Саме тому 

справедливою видається думка О.О. Давидюка, який зазначає, що політика 

соціальної безпеки – це сфера державної діяльності, що пов’язана з 

реалізацією (відповідно до визначених форм, завдань, змісту) соціальних 

інтересів, а також їх захистом від різноманітних загроз, що здійснюється 

на всіх рівнях управління за єдиним  задумом. Зміна пріоритетних 

соціальних інтересів і рівня діючих на них загроз викликає відповідну 

зміну політики соціальної безпеки. Ця політика базується на результатах 

комплексного аналізу процесів у різних структурних елементах 

соціальної сфери і спрямована на зменшення системного впливу явищ, 

що перешкоджають досягненню бажаного стану життєдіяльності 

суспільства. Належне документальне оформлення є необхідним 

елементом політики соціальної безпеки. Основними документами є: 
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Конституція України, Закон «Про національну безпеку України», 

Концепція (основи державної політики) національної безпеки України та 

Закон «Про раду національної безпеки та оборони України» [45, с. 15]. 

Указане демонструє можливість віднесення протидії соціально небезпечним 

захворюванням до факторів забезпечення національної безпеки України, що, 

відповідно, потребуватиме вжиття певних загальнодержавних заходів.  

Ще один фактор, який необхідно враховувати під час розроблення 

державної політики у сфері діяльності системи охорони здоров’я щодо 

протидії соціально небезпечним захворюванням. Мова йде про створення 

механізмів запобігання нецільовому витрачанню коштів, що виділяються на 

боротьбу із даними захворюваннями та мінімізацію корупційних ризиків. У 

звіті Центру протидії корупції (громадська організація, котра опікується 

проблемами цього негативного соціального явища) детально описуються 

чотири корупційні схеми у сфері охорони здоров’я, через які кошти 

українських платників податків осідають у приватних кишенях кількох осіб: 

1. Розігрування тендерів між компаніями, які контролюються  одним 

фактичним (бенефіціарним) власником; 

2. Картельні змови кількох компаній, що належать різним власникам, 

але погоджують свої дії на торгах; 

3. Перетворення державного фармацевтичного заводу «Індар» на 

посередника, який купує ліки у офшорних посередників та постачає їх 

державі за завищеними цінами; 

4. Корупційна «дира» у вигляді Реєстру оптово-відпускних цін, який 

замість того, щоб регулювати ціну на ліки, існує для виправдання очевидно 

завищених цін на державних тендерах [192, с. 7]. 

Знання про ці тіньові схеми дозволять створити механізми протидії, за 

яких імовірність такого роду оборудок зменшиться і, відповідно, кошти, що 
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виділяються на протидію соціально небезпечним хворобам, будуть реально 

забезпечені для хворих осіб на 100 % ліками, послугами, можливістю 

перебування у спеціалізованих стаціонарах.  

Профілактика, профілактика і ще раз профілактика. Саме такий акцент  

має бути запрограмований для сфери охорони здоров’я громадян узагалі та 

протидії соціально небезпечним захворювань зокрема. Для забезпечення умов 

для проведення профілактичної роботи та диспансеризації населення 

С.М. Смбатян пропонує таке [157, с. 29]: 

– розробити механізми взаємодії закладів охорони здоров’я та 

диспансерів, відділень профілактики з питань профілактики захворювань та 

стану здоров’я населення; 

– підготувати наказ, що узагальнював би різні накази із профілактики 

захворювань та диспансеризації населення; 

– переглянути рекомендовані нормативи роботи лікарів лікувально-

профілактичних установ, диспансерів та інших спеціалізованих установ із 

соціально небезпечних захворювань, які здійснюють роботу з диспансеризації 

населення; 

– забезпечити центри, кабінети (відділення) профілактики необхідними 

ресурсами для проведення профілактичної роботи серед населення; 

– розширити можливості санаторно-курортного лікування хворих на соціально 

небезпечні захворювання та інші заходи їх соціального і правового захисту; 

– стимулювати наукові дослідження з профілактики соціально 

небезпечних захворювань.  

На завершення у цій частині зазначимо, що державна політика у сфері 

запобігання та протидії соціально небезпечним захворюванням має 

ґрунтуватись на таких засадах: 

– комплексності; 

– залученні представників різних споріднених напрямів соціальної діяльності; 
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– урахуванні обсягів, сил та засобів медичного впливу; 

– урахуванні рівня фінансування та залежності від зарубіжних (іноземних)  

фінансових коштів; 

–  акцент на профілактику та ранню діагностику соціально небезпечних 

захворювань. 

Третє. Контроль громадянського суспільства за діями держави у сфері 

соціально небезпечних захворювань, зокрема за тими, де витрачаються великі 

державні кошти. Найперше мова має йти про контроль громадянського 

суспільства за державними закупівлями. Соціально-правовою основою такого 

роду діяльності є стаття 38  Конституції України, у якій зазначено, що 

громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами. Ця 

норма Основного закону України передбачає можливість здійснення 

громадського контролю за діяльністю державних органів, особливо органів, що 

здійснюють регулювання у сфері охорони здоров’я громадян, реалізують на 

практиці повноваження з приводу державних закупівель лікувальних засобів, 

що використовуються для хворих на ВІЛ/СНІД чи туберкульоз.  

Для прикладу, на початку 2013 р. Центром протидії корупції ініційовано 

нагляд з боку громадянського суспільства за державними закупівлями 

лікарських засобів. Зусилля були спрямовані на моніторинг процесу державних 

закупівель ліків для хворих на ВІЛ / СНІД і туберкульоз з метою зменшення 

порушень та випадків неефективного витрачання коштів з державного 

бюджету, і вивчення структури фармацевтичної компанії-постачальника. За 

результатами такої діяльності експерти вимагали, щоб правоохоронні та 

контролюючі органи реагували на ці порушення [192, с. 12]. Громадський 

контроль дозволяє здійснювати суспільний моніторинг надання якості 

медичної допомоги і сприяє моральному оздоровленню цих відносин. Однак 

громадський контроль існує не сам по собі, а в реальних умовах життя 

суспільства, зокрема поряд з державним контролем, в умовах діяльності не 



172 

 

 

 

лише громадських інституцій, а й інституцій державних. Ці відносини вже з 

самого початку запрограмовані на суспільний конфлікт, так як і відносини 

влади та ЗМІ, преси, на вістрі якого і будується взаємодія суспільства та 

держави [42, с. 148]. Ми є свідками наперед сформованого соціального 

конфлікту, де є сторони (учасники) конфлікту з різними цільовими 

настановами. Метою державницької діяльності, яка одночасно була б одним зі 

шляхів удосконалення адміністративно-правового регулювання організації 

охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях в Україні, має 

стати мінімізація різновекторності цільових настанов цих учасників або, якщо 

це не можливо, мінімізація можливості їх реальної взаємодії у справі протидії 

соціально небезпечним захворюванням.  

Якість пропозицій щодо громадського контролю за державними 

закупівлями багато в чому залежить від нормативно-правового закріплення. 

Варто на рівні чинного законодавства закріпити таке: 

– чітко прописані умови державних закупівель, що унеможливить або 

істотно ускладнить налаштування процедури «під одного постачальника»; 

– зобов’язання попереднього (не менше ніж за місяць) публічного 

розміщення оголошення  про закупівлю на сайті органу охорони здоров’я, 

який організовує її проведення; 

– щонайменше три  учасники конкурсних процедур; 

– підсумкова ціна препарату (послуги) має бути не вищою, ніж 

середньовизначена на цей препарат (послугу) в Україні на день проведення 

закупівель.  

Заключне, четверте. Адекватне використання зарубіжного досвіду. 

Найперше, на що необхідно звернути увагу, – міжнародно визнані принципи. 

Скажімо, міжнародні керівні принципи щодо ВІЛ/СНІДу та прав людини – 

основа для розроблення національних політик та законодавства у зазначеній 

сфері. Міжнародно-правові акти лягли в основу надзвичайно важливого 
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документа, який дістав назву «ВІЛ/СНІД і права людини. Міжнародні керівні 

принципи». Він був сформульований і прийнятий у вересні 1996 р. на Другій 

міжнародній консультації з ВІЛ/СНІД і прав людини, яка перебувала під 

егідою Управління Верховного комісара ООН з прав людини та Об’єднаної 

програми ООН з ВІЛ/СНІД. Цей документ звів воєдино і систематизував 

універсальні, стандартні вимоги світової спільноти до політики, законодавства 

та діяльності будь-якої держави у сфері боротьби з ВІЛ/СНІД та зниження 

шкоди, яка наноситься цією проблемою суспільству [4, с. 43]. Наша держава 

певною мірою використовує ці принципи у своїй публічній політиці щодо 

протидії ВІЛ/СНІДу, проте проблема полягає у тому, щоб цими дороговказами 

була проникнута не лише законодавча чи виконавча діяльність держави, але і 

повсякденні дії конкретних посадових осіб системи охорони здоров’я, які 

відповідальні за стан справ із запобігання та протидії соціально небезпечним 

хворобам.  

Міжнародний досвід організації державних заходів щодо запобігання 

розвитку соціально небезпечних хвороб підтверджує існування різноманітних 

підходів до механізму державного впливу на цю проблему, через що в деяких 

країнах сфера відповідальності держави за дотримання епідемічного 

благополуччя населення може бути поділена між центральними органами 

виконавчої влади, які безпосередньо і не належать до медичної галузі (охорони 

здоров’я), а є керованою іншими відомствами, наприклад, – департаментами 

охорони природи, сільського господарства, енергетики, надзвичайних ситуацій 

тощо. Разом з тим слід зазначити, що за останні роки, особливо серед 

європейських країн та в Канаді дедалі частіше спостерігаються тенденції щодо 

концентрації повноважень щодо контролю за епідеміологічною безпекою у 

Міністерствах (департаментах) охорони здоров’я [189].  
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Усвідомлюючи ту картину, що на сьогодні Україна є парламентсько-

президентською республікою, велике значення має надаватись вивченню 

зарубіжного досвіду у плану залучення парламенту до вирішення нагальних 

проблем діяльності охорони здоров’я у сфері протидії соціально небезпечним 

хворобам. Зокрема, мова може йти і про питання створення спеціальних 

постійних чи тимчасових структур парламенту. «Парламенти багатьох країн 

практикують створення спеціальних комітетів, які займаються питаннями 

неурядових організацій. Так, у травні 2003 р. в Німеччині, в рамках Комітету у 

справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді був створений Підкомітет 

громадянської активності. Завдання цього Підкомітету полягає у втіленні в 

життя рекомендацій, які сформувалися в результаті проведення 

широкомасштабного дослідження  громадянського суспільства цієї країни, а 

також у процесі обговорення відповідних законодавчих документів та 

ініціатив. В Угорщині з початку 90-х років минулого століття існує 

Парламентський комітет підтримки громадських організацій. На початку своєї 

діяльності цей Комітет займався розподілом бюджетних субсидій 

національним асоціаціям. Нещодавно цей Комітет отримав повноваження 

щодо формування законодавчого регулювання цього сектору» [105, с. 5]. На 

думку дисертанта, немає істотних перешкод законодавчого, історичного, 

ментального з приводу можливості зробити спробу чогось подібного в Україні. 

Почати треба з малого – наприклад, зі створення підкомітету з боротьби із 

соціально небезпечними захворюваннями у межах профільного комітету 

Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.  

Дуже важливим є використання зарубіжних напрацювань у сфері 

профілактики та виховання населення у дусі сучасного розуміння сутності 

соціально небезпечних інфекцій та толерантного ставлення до таких хворих. 

Саме виховна мета є домінантною у навчально-виховній програмі «Молодь на 

роздоріжжі» порівняно з розвивальними і пізнавальними компонентами інших 
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програм. Дана програма була створена фахівцями США у 1995 р. для боротьби 

із по всесвітньою епідемією СНІДу і натепер використовується більш, ніж у 60 

країнах світу. Як зазначає В.М. Озерний, вказана програма адаптована і 

практикується  у Західному регіоні України. Програма покликана: 

а) захистити та зміцнити здоров’я школяра в усіх його аспектах  – 

фізичному, емоційному, інтелектуальному та соціальному; 

б) сформувати ґрунтовні переконання в учнів про те, що їх фізичне та 

моральне здоров’я – найбільша цінність, яку важливо берегти і примножувати; 

в) мотивувати учнів до прийняття правильних високоморальних рішень в  

усіх ситуаціях [103, с. 384].  

Маємо сказати, що певні реформи у галузі охорони здоров’я та протидії 

соціально небезпечним захворюванням в Україні за роки незалежності 

проводяться. Є певні проміжні непогані результати. Проте глобально система 

охорони здоров’я не справляється із викликами сьогодення. Як зазначає  

В.С. Бирюков, на жаль, ці заходи (з реформування вітчизняної охорони 

здоров’я. – Д.Ш.) не привели до очікуваного результату. Дані міжнародних 

аудитів та рейтингових оцінок стану системи охорони здоров’я відображають 

гнітючу картину на тлі збільшення з року в рік бюджетного фінансування 

галузі. Стає очевидним факт, що свіжі інноваційні ідеї, як живе насіння, не 

дають очікуваних сходів на несприйнятливій до новизни існуючої  

соціоекономічній платформі охорони здоров’я. Необхідна «рекультивація» 

парадигми даної платформи. Таким чином, питання пошуку нових детермінант 

у напрямі реформ має системне значення [18, с. 10]. Далі: зміна економічних 

умов при переході до ринкових відносин в Україні диктує необхідність 

розроблення і впровадження в життя заходів, які були б спрямовані на 

забезпечення діяльності системи медичної допомоги відповідно до запитів і 

можливостей суспільства. Функції первинної медико-соціальної допомоги не 
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обмежуються тільки медичною допомогою. Пріоритетність її розвитку 

залежить також від потреби забезпечити гарантований обсяг соціальної та 

психологічної допомоги, доступність відповідних медичних та соціальних 

послуг для всього населення. Усе, що стосується медичної допомоги 

населенню Україні, може тією чи іншою мірою піддаватися критиці, 

коригуванню, змінам і поліпшенню. Для вирішення проблем, пов’язаних із 

забезпеченням соціальної допомоги всьому населенню в державі, дотепер не 

розроблено відповідних механізмів [94, с. 213]. Це прикро, але це констатація 

факту. Отже, нам є над чим працювати. Лише за умови цілісного погляду на 

наявні проблеми, політичної волі керівництва держави та бажання суспільства 

ми зможемо зрушити з місця проблеми протидії соціально небезпечним 

захворюванням. 

Насамкінець зазначимо, що удосконалення адміністративно-правового 

регулювання організації охорони здоров’я при соціально небезпечних 

захворюваннях у контексті розвитку медичного права в Україні полягає у 

необхідності розгляду вказаних вище проблем у єдиному комплексі 

соціальноправового впливу на ВІЛ / СНІД, туберкульоз, інші соціально 

небезпечні хвороби. «Вибірково» соціально небезпечні хвороби не подолати, 

вони є елементом глобальних викликів державі і суспільству. Лише 

об’єднавши зусилля, ці проблеми можна спробувати подолати.  

 

Висновки до розділу ІІ  

1. Під час розроблення адміністративно-правових основ побудови 

системи охорони здоров’я для запобігання та боротьби із соціально 

небезпечними захворюваннями необхідно враховувати такі фактори: 

– організаційно-правові форми медико-соціального забезпечення на 

випадок діагностування соціально небезпечної хвороби; 

– стандартизацію як чіткий адміністративно-правовий крок системи  
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охорони здоров’я, спрямований на протидію соціально небезпечним 

захворюванням; 

– систему та структуру органів управління охороною здоров’я, серед завдань 

яких запобігання та боротьба із соціально небезпечними захворюваннями. 

2. Державне регулювання цін на лікарські засоби, які застосовуються для  

лікування хворих на ВІЛ / СНІД та туберкульоз – більш ніж важливе питання 

адміністративно-правового забезпечення надання медичної  допомоги особам, 

хворим на такі захворювання, оскільки: 

– вартість такого роду препаратів, як правило, висока, що з огляду на 

незадовільний соціально-економічний стан як держави, так і більшості пересічних 

громадян, є фактично питанням виживання для низки хворих на СНІД; 

–  фактичне монолікування деяких проявів хвороби, незамінність низки 

препаратів для хворих, що унеможливлює вибір для них того чи іншого 

дешевшого препарату; 

–  державні цільові програми підтримки хворих соціально 

небезпечними захворюваннями значну увагу приділяють саме централізованій 

закупівлі препаратів, що робить такі кроки більш прогнозованими з точки зору 

доступності препаратів та їх цін. 

3. Адміністративно-правовими методами необхідно мінімізувати 

можливість розголошення інформації про особу пацієнта, діагноз  

захворювання. Першочергові заходи мають стосуватися саме органів та 

установ охорони здоров’я, оскільки там відбувається більшість фактів 

розголошення медичної таємниці. Основними заходами могли б стати: 

– уніфікація ведення медичної документації (історія хвороби, амбулаторна 

картка тощо); 

– створення захисних механізмів комп’ютерного спрямування, котрі б 

унеможливили несанкціонований доступ до інформації про особу хворого, 

котра міститься у локальних мережах лікувальних закладів; 
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– організаційно-правові заходи до органів управління охороною здоров’я 

(Міністерство охорони здоров’я України, обласні, районні та міські управління 

та відділи охорони здоров’я), де збирається інформація про захворюваність на 

соціально небезпечні хвороби; 

– організації громадського характеру, які надають допомогу особам із 

ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, іншими хворобами, де адміністраціям медичних 

закладів варто застосовувати спеціальні картки нерозголошення отриманої 

інформації.  

4. Виникає нагальна потреба в  удосконаленні навчальних планів та 

програм студентів медичних навчальних закладів для базової підготовки та 

підвищення кваліфікації працюючих лікарів із проблем соціально небезпечних 

захворювань. Актуальність цього методу впливу на складну ситуацію із 

соціально небезпечними хворобами в Україні полягає в такому: 

– по-перше, як підготовка, так і підвищення кваліфікації медичних 

працівників здійснюється переважно в системі Міністерства охорони здоров’я, 

що полегшує реалізацію будь-яких нововведень; 

–  по-друге, це перебуває у руслі реалізації на практиці принципу 

сучасного адміністративно-правового регулювання освітньої діяльності – 

«освіта впродовж усього життя»; 

–  по-третє, істотне постаріння медичного персоналу, який опікується 

питаннями фтизіатрії (про що ми говорили раніше), потребує більш активної уваги 

організаторів охорони здоров’я до вивчення ситуації та надання пропозицій щодо 

посилення мотивації для лікарів обирати саме цю професію як у процесі навчання 

у вищому навчальному медичному закладі, так і під час підвищення кваліфікації; 

–  по-четверте, оновлення застарілих підходів до підготовки 

організаторів охорони здоров’я із протидії соціально небезпечним хворобам, 

для того, щоб вони дійсно стали менеджерами медичної діяльності і мали для 

цього необхідні знання, уміння, навички. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукового завдання, що виявляється у запропонованій стратегії 

адміністративно-правового регулювання організації охорони здоров’я при 

соціально небезпечних захворюваннях. 

1. Під соціально небезпечними захворюваннями необхідно розуміти 

інфекційні та неінфекційні захворювання, які за причинами високої швидкості 

передачі хвороби, складністю чи неможливістю лікування сучасним арсеналом 

медичної науки та практики, значними негативними наслідками для 

теперішнього та майбутнього поколінь, несуть реальну небезпеку для 

суспільства. Правова природа діяльності системи охорони здоров’я щодо 

протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу ґрунтується на такому: 

– усвідомлення того, що ВІЛ/СНІД сучасними засобами медицини 

подолати поки що не вдається, натомість туберкульоз є хворобою, яку можна 

успішно лікувати за умови дотримання певних принципів лікування та 

належного ставлення суспільства і самих хворих до цієї патології; 

– перебування системи охорони здоров’я у частині організації протидії 

вказаним соціально небезпечним захворюванням у єдиному правовому полі 

організації та надання медичної допомоги (вказане правове поле формується 

нормами статті 49 Конституції України, положеннями Основ законодавства 

України про охорону здоров’я, іншими нормативно-правовими актами); 

– трансформація діяльності спеціалізованих туберкульозних та ВІЛ/СНІД 

центрів, які мають реально стати осердям профілактичних, лікувальних та 

реабілітаційних заходів цієї спрямованості; 

– соціальна небезпека як диференційована ознака ВІЛ/СНІДу та 

туберкульозу засвідчує необхідність більш активного пошуку засобів 

лікування, профілактики, діагностики, оскільки зволікання з такого роду 
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діяльністю здатне суттєво зашкодити не лише особам, хворим на ці недуги, але 

суспільству та державі. 

2. Запропоновано розрізняти такі принципи адміністративно-правового 

забезпечення охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях: 

– комплексність; 

– профілактична спрямованість; 

– законність; 

– ефективність; 

– необхідність адекватного правового захисту і медиків, які здійснюють 

лікування осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання; 

– сприйняття протидії соціально небезпечним захворюванням як факторів 

забезпечення  національної безпеки. 

Із метою методологічної чіткості та практичної доцільності пропонується 

вказані принципи поділити на дві групи: 

– загальнодержавної спрямованості (комплексність, законність, 

ефективність, сприйняття протидії соціально небезпечним захворюванням як 

факторів забезпечення  національної безпеки); 

– медичної спрямованості (профілактична спрямованість, необхідність 

адекватного правового захисту і медиків, які здійснюють лікування осіб, 

хворих на соціально небезпечні захворювання). 

Необхідність адекватного правового захисту медиків, які здійснюють 

лікування осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання, пояснюється 

багатьма причинами, ключові з яких такі: 

– контактуючи із хворими на СНІД чи туберкульоз, лікарі мають набагато 

більше шансів захворіти ніж пересічний громадянин; 

– саме призначення медицини – надавати допомогу хворим людям і 

соціальна справедливість засвідчує – необхідність конструювання запобіжних 

заходів щодо потенційно можливого отримання хвороби самими медиками; 
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– державні видатки у випадку отримання медиком соціально 

небезпечного захворювання стають набагато більшими, оскільки: по-перше, 

такого лікаря треба заміняти у плані виконання його професійних завдань (а на 

підготовку фахівця фтизіатра витрачається не один рік); по-друге, держава має 

сплачувати медичному працівнику кошти як особі, яка отримала фактично 

професійне захворювання. 

3. Нормативно-правові акти, які на загальнодержавному рівні визначають 

спрямованість дій держави на запобігання та протидію цим захворюванням, 

доцільно поділити на три групи: 

– загальномедичної спрямованості; 

– спрямовані на соціально небезпечні захворювання; 

– спрямовані на конкретне захворювання, що належить до соціально 

небезпечних. 

Конституція України, яка у наведеній класифікації відноситься до першої 

групи, у статті 49 констатує, що кожен має право на охорону здоров’я, 

медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується 

державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-

санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Із проблематики організації 

охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях, зокрема з 

аналізу тексту відповідної статті, привертають на себе увагу такі аспекти:  

– право кожного громадянина на охорону здоров’я, у широкому розумінні 

йдеться про те, що у разі виникнення в особи такого захворювання, як скажімо 

туберкульоз чи ВІЛ/СНІД, він не повинен залишитись «сам на сам» із важким 

недугом; 

– праву людини на охорону здоров’я кореспондує відповідний обов’язок 

держави; 

– державне фінансування відповідних соціально-економічних, медико-

санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. 
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Саме в розрізі соціально небезпечних захворювань це набуває 

підвищеної гостроти, оскільки сам термін «соціально небезпечні» свідчить як 

про небезпеку для суспільства, так і про певну «винуватість суспільства, 

держави» у тому, що такого роду захворювання трапляються. Орієнтуючись на 

шляхи розповсюдження таких захворювань, середовище, у яких вони частіше 

виникають, варто погодитись із таким твердженням. 

4. Механізм адміністративно-правового регулювання запобігання та 

боротьби із соціально небезпечними захворюваннями є актуальним напрямом 

адміністративно-правових наукових досліджень з таких причин: 

– по-перше, механізм адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин є фактично центральною побудовою загальної частини 

адміністративного права і, у цьому зв’язку, на наше переконання, має бути 

присутнім у більшості адміністративно-правових наукових дослідженнях, 

присвячених регулюванню суспільних відносин у тих чи інших сферах 

суспільного життя; 

– по-друге, механізм адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин відповідає на питання як? як саме? за рахунок чого? здійснюється 

регулювальний вплив норм адміністративного права на суспільні відносини; 

– по-третє, соціально небезпечні захворювання, як ми мали можливість 

переконатись у рамках нашого дослідження – це важливі у медичному, 

правовому, соціальному сенсі суспільні відносини, які потребують 

регулювання за допомогою адміністративного права. Механізм такого 

регулювання і має розкрити сутність та характеристики цього процесу; 

– по-четверте, у широкому розумінні механізм адміністративно-

правового регулювання запобігання та боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями в Україні потенційно надасть можливість розглянути та 

дослідити такі явища, як: 
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- побудову системи охорони здоров’я для запобігання та боротьби із 

соціально небезпечними захворюваннями; 

- форми та методи діяльності органів охорони здоров’я у сфері 

забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання;   

- організаційно-правові засади підвищення дієвості законодавства, 

спрямованого на боротьбу із соціально небезпечними захворюваннями; 

- шляхи удосконалення адміністративно-правового регулювання 

організації охорони здоров’я при таких захворюваннях тощо. 

5. Пропонується виділяти такі форми діяльності органів охорони здоров’я 

у сфері забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання: 

– державно-громадське партнерство; 

– державне регулювання цін на лікарські засоби, які застосовуються у 

лікуванні хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз; 

– створення організаційно-правових умов для належного забезпечення 

прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання. 

З метою покращення стану справ зі створення організаційно-правових 

умов для належного забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні 

захворювання наразі варто вжити таких заходів: 

– запровадження «тотальної» диспансеризації всіх категорій громадян 

України: починаючи від школярів, включаючи студентів, працівників 

підприємств, установ та організацій і завершуючи особами пенсійного віку. 

Мета такого кроку – посилити профілактичну складову медичної діяльності з 

приводу соціально небезпечних хвороб та збільшити випадки ранньої 

діагностики і, як наслідок, успішного лікування; 

– забезпечення спеціалізованого лікування у профільному лікувальному 

закладі (ВІЛ/СНІД чи туберкульоз не повинен лікуватись у звичайному 

багатопрофільному медичному закладі); 
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– надання реальної можливості безоплатного санаторно-курортного 

лікування у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях; 

– дійсна реалізація права хворого на туберкульоз на першочергове 

отримання житла в порядку, установленому законодавством; 

– створення умов, за яких роботодавець не зможе в односторонньому 

порядку за своєї ініціативи розірвати трудову угоду із особою, яка захворіла на 

соціально небезпечне захворювання. 

6. Досягненню мети підвищення дієвості законодавства щодо протидії 

соціально небезпечним захворюванням присвячені організаційні та правові 

механізми, що діють за допомогою широкого арсеналу правових стимулів і 

обмежень. Стосовно охорони здоров’я громадян від соціально небезпечних 

захворювань це означає, що необхідна правова підтримка заходів, 

спрямованих на формування здорового способу життя, профілактику хвороб, 

широке інформування населення про цілі, зміст, шляхи реалізації, труднощі 

правового регулювання у сфері боротьби із соціально небезпечними 

захворюваннями. Водночас, важливо формувати відхід від суто споживацьких 

позицій, що, безумовно, потребує особливої уваги до правових норм, що 

визначає співвідношення прав і обов’язків громадян, відповідальності 

громадян за збереження власного здоров’я. У більш широкому аспекті, у 

перспективі, на наш погляд, важливо орієнтуватися на підвищення рівня 

правосвідомості, посилення ролі закону в  поведінці громадян. 

7. Варто виокремлювати такі шляхи удосконалення адміністративно-

правового регулювання організації охорони здоров’я при соціально 

небезпечних захворюваннях у контексті розвитку медичного права в Україні: 

– розвиток самого медичного права як сукупності правових норм, як 

нового комплексного правового утворення, метою якого є упорядкування 

суспільних відносин у сфері охорони здоров’я та медичної діяльності; 
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– формування державної політики у сфері запобігання та протидії 

соціально небезпечним захворюванням; 

– контроль громадянського суспільства за діями держави у сфері 

соціально небезпечних захворювань, зокрема за тими, де витрачаються великі 

державні кошти; 

– адекватне використання зарубіжного досвіду. 

У контексті формування державної політики у сфері запобігання та 

протидії соціально небезпечним захворюванням від фахівців та пересічних 

громадян нерідко лунають заклики стосовно провідної (чи не єдиної) ролі 

фінансування в успішному проведенні реформ сфери охорони здоров’я. Чим 

більше коштів виділятиметься на охорону здоров’я, тим більш зрозумілим 

буде завдання формування державної політики у цій сфері. Дисертант є 

категоричним противником такого підходу. Лише збільшення фінансування 

нічого не змінить. Прикладом можуть слугувати заможні країні світу, у яких 

високі соціально-економічні показники розвитку та значні асигнування 

виділяються на медицину. Проте результати протидії соціально небезпечним 

хворобам там суттєво не відрізняються від інших країн. 
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