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АНОТАЦІЯ 

 

Сарибаєва Г.М. Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони 

здоров’я: теоретико-правові засади систематизації нормативно-правових 

актів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2019. 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, зокрема, досліджено сутність адміністративно-правового 

регулювання у сфері охорони здоров’я крізь призму систематизації 

адміністративного законодавства в зазначеній галузі, у якому сформовано 

теорію використання ресурсу систематизації адміністративного 

законодавства України з визначенням напрямів використання ресурсу всіх її 

видів в умовах реформування охорони здоров’я в Україні. 

Визначено, що об’єктом систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні є адміністративне 

законодавство, яке запропоновано розглядати як сукупність усіх чинних 

нормативно-правових актів, що регулюють питання публічного 

адміністрування у сфері охорони здоров’я в Україні. Наголошено на 

доцільності використання понять «адміністративне законодавство у сфері 

охорони здоров’я в Україні» та «нормативно-правові акти у сфері охорони 

здоров’я в Україні» як синонімів для визначення об’єкта систематизації. 

Надано визначення систематизації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я в Україні як діяльності уповноважених суб’єктів 

публічної адміністрації або приватних осіб (фізичних чи юридичних осіб), 

яка базується на принципах повноти, доцільності, оперативності, корисності, 
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професіоналізму та спрямована на приведення адміністративного 

законодавства, що регулює відносини у сфері охорони здоров’я в Україні 

(або більшої його частини), у впорядковану систему, зовнішнім результатом 

якої є систематизаційний акт. 

Охарактеризовано історіографію дослідження систематизації у сфері 

охорони здоров’я у вітчизняній адміністративно-правовій науці та умовно 

виділено три етапи такого дослідження: 1) 1920-ті – початок 1940-х рр.; 

2) 1940-ві – 1990-ті рр.; 3) з початку ХХІ ст. й дотепер. Встановлено 

тенденцію до спеціалізації доктринальних тематичних правових досліджень 

проблематики джерел адміністративного права, системи адміністративного 

права, систематизації адміністративного законодавства, медичного права та 

поглиблення спеціалізації досліджень проблематики адміністративно-

правового регулювання у сфері охорони здоров’я. Запропоновано 

пріоритетні напрями сучасного наукового дослідження ресурсу 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні. 

Виділено критерії та запропрновано авторську класифікацію 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні. Доведено доцільність поділу систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні на види з використанням 

різноманітних критеріїв, а саме: суб’єкта здійснення, територіального 

масштабу поширення дії об’єкта, безпосереднього об’єкта, змісту, 

спрямованості спеціалізації змісту об’єкта, зв’язку з нормотворчістю, 

ступеня переробки змістового наповнення об’єкта, підсумкового акта, 

періодичності здійснення, обсягу об’єкта.  

Обґрунтовано, що систематизацію адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я в Україні варто розглядати як певну систему, 

сукупність взаємозалежних її елементів (обліку, інкорпорації, консолідації, 

кодифікації (офіційної та неофіційної, загальнодержавної, регіональної, 

локальної тощо)), що перебувають у внутрішніх і зовнішніх зв’язках та 
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утворюють єдине ціле, зорієнтовані на приведення в певну єдність 

адміністративного законодавства, що регулює відносини у сфері охорони 

здоров’я, для спрощення доступу до нього для ознайомлення й застосування. 

Доведено необхідність «складного» підходу до розуміння системи з 

виокремленням елементів, зв’язків між ними та орієнтацією на досягнення 

єдиної мети. Встановлено, що відповідна систематизація, як і будь-яка інша 

система, характеризується наявністю систематизуючих ознак, таких як 

цілісність, відкритість, історична зумовленість, динамізм, мобільність, 

людиноцентричність (антропологічність), структурованість, що й зумовлює її 

специфічний ресурс, зокрема, в аспекті розгляду як системного елемента 

систематизації адміністративного законодавства та систематизації 

законодавства України. 

Запропоновано визначення поняття «ефективність систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні» як 

відносного показника об’єднання адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в певну систему з метою спрощення доступу до нього для 

ознайомлення й застосування, зумовленого певними соціально-

економічними, політичними та іншими обставинами, з найменшими 

витратами часу й зусиль. При цьому доведено, що важливо розглядати її 

ресурс у поєднанні трьох базових компонентів (результату, умов і 

мінімальних ресурсів), а також із виділенням цільового, соціального, 

економічного, психологічного й політичного аспектів, виокремленням умов 

(«обставин, що сприяють»), критеріїв («міри оптимального співвідношення 

«мета – результат – витрати»), показників («доказів дієвості»). 

Визначено, що кодифікація адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я є видом систематизації, що безпосередньо пов’язаний із 

докорінною переробкою змісту чинних нормативно-правових актів, які 

містять адміністративно-правові норми, покликані регулювати відносини у 

сфері охорони здоров’я. Доведено, що це особливий вид систематизації, що 

здійснюється спеціально уповноваженим суб’єктом у встановленому чинним 
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законодавством порядку шляхом перероблення та зведення в процесі 

нормотворчості норм права, які містяться в різних нормативно-правових 

актах, у логічно побудований, узгоджений кодифікаційний акт. 

Встановлено, що кодифікація адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я є найбільш досконалим видом систематизації відповідного 

законодавства. При цьому наголошено на тому, що з огляду на докорінні 

реформаційні зміни у сфері охорони здоров’я в Україні доцільною є 

«перспективна» (на подальшу перспективу) кодифікація-реформа 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. 

Запропоновано її визначення як полікомпонентного явища, яке охоплює 

кодифікацію «базового» складника адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я (публічне адміністрування у сфері охорони здоров’я з 

використанням усього розмаїття його інструментів), кодифікацію 

адміністративно-процедурного законодавства, кодифікацію адміністративно-

деліктного законодавства та кодифікацію законодавства про адміністративне 

судочинство. Обґрунтовано доцільність урахування позитивного, 

апробованого часом і практикою зарубіжного досвіду доктринального 

дослідження та нормативного закріплення засад використання ресурсу 

кодифікації у сфері охорони здоров’я з обов’язковим урахуванням специфіки 

й пріоритетів вітчизняного нормотворення, правозастосування та розвитку 

правової науки. У зв’язку із цим доведено потребу в розробленні та 

прийнятті трьох кодифікованих актів, які містили б (у різному обсязі) 

адміністративне законодавство, що регулює відносини у сфері охорони 

здоров’я, а саме Кодексу України про охорону здоров’я, Адміністративно-

деліктного кодексу (Кодексу України про адміністративні проступки), 

Адміністративно-процедурного кодексу, які поряд з уже існуючим Кодексом 

адміністративного судочинства України та в сукупності сформують 

підґрунтя для досягнення єдиного результату – замінять те розмаїття і 

множинність нормативно-правових актів, які сьогодні регулюють відповідні 

відносини у сфері охорони здоров’я. 
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Зосереджено увагу на визначенні ролі й значення інших видів 

систематизації в досліджуваній сфері (обліку, інкорпорації, консолідації), 

визначено їх специфіку, а також основні пріоритети подальшого 

використання ресурсу у сфері охорони здоров’я в Україні. Проаналізовано 

зарубіжний досвід систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я, сформульовано конкретні пропозиції щодо запозичення 

досвіду європейських і пострадянських країн з урахуванням специфіки, 

вимог вітчизняної нормотворчості й правозастосування, успішної апробації 

відповідного досвіду, практики та часу. 

Запропоновано авторське визначення обліку адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я як виду систематизації, який 

здійснюється шляхом збирання, розташування в логічній послідовності 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, зберігання його в 

актуальному (контрольному) стані та формування спеціальних систем для 

його накопичення й пошуку. 

Окрему увагу приділено інкорпорації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я як окремому виду систематизації 

відповідного законодавства, який безпосередньо пов’язаний із поверхневою 

(технічно-редакційною) обробкою чинних нормативно-правових актів, що 

містять адміністративно-правові норми, покликані регулювати відносини у 

сфері охорони здоров’я, результатом якого є видання певних збірок, зібрань 

цих актів. Надано власний перелік ознак інкорпорації, які, доповнюючи одна 

одну, лише в сукупності формують унікальний ресурс її як виду 

систематизації відповідного законодавства. Здійснено класифікаційний 

розподіл інкорпорації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я з використанням різних критеріїв.  

Запропоновано визначення консолідації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я як найбільш ефективного виду 

систематизації в зазначеній сфері на сучасному етапі її реформаційного 

розвитку. При цьому доведено, що саме консолідація в подальшому 
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слугуватиме безпосереднім базисом для кодифікації відповідного 

законодавства. Наведено власний перелік її ознак, які зумовлюють у 

сукупності унікальність консолідації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я в Україні. Доведено висновок щодо необхідності 

формування декількох «базових» консолідованих нормативно-правових 

актів, які містили б адміністративно-правові норми, покликані регулювати 

суспільні відносини у сфері охорони здоров’я (щодо організаційного 

забезпечення публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я, медичної 

діяльності, фармацевтичної діяльності). 

Ключові слова: адміністративне законодавство, адміністративне 

право, інкорпорація, кодифікація, консолідація, систематизація, сфера 

охорони здоров’я, удосконалення. 

 

ANNOTATION 

Sarybaieva H.M. Administrative and legal regulation in the sphere of health 

care: theoretical and legal principles of systematization of normative legal acts. – 

Qualification paper as a manuscript. 

 

Thesis for obtaining a Doctor’s degree in legal sciences with a specialization 

in 12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. –

Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhia, 2019. 

 

The dissertation presents theoretical generalization and new solution for the 

scientific problem, that is, studies the essence of administrative-legal regulation in 

healthcare through the prism of systematization of administrative legislation in the 

mentioned sphere where it is formed theory of using a resource of systematization 

of administrative legislation in Ukraine along with determination of orientations of 

using resources of all its types in the context of healthcare reform in Ukraine.  
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It is established that the object of systematization of administrative 

legislation in the healthcare of Ukraine is administrative legislation which is 

proposed to be considered as a complex of all the current normative legal acts 

regulating the issue of public administration in the health care of Ukraine.  It is 

highlighted the expediency to use the concepts “administrative legislation in the 

health care of Ukraine” and “normative legal acts in the health care in Ukraine” as 

synonyms for recognition of the object of systematization. 

The paper defines the systematization of administrative legislation in the 

health care of Ukraine as an activity of authorized subjects of public administration 

or individuals (natural or legal entities) which is based on the principles of 

perfection, expediency, efficiency, usefulness, professionalism and aimed at 

adjusting administrative legislation governing health care relations in Ukraine (or a 

large part of it) to an ordered system, the external result of which is a 

systematization act. 

It is characterised the historiography of systematization study in the health 

care in the domestic administrative-legal science and conditionally marked three 

stages of the research: 1) 1920s – early 1940s; 2) 1940s–1990s; 3) from the 

beginning of the XXI century till now. It is established the tendency to the 

specialization of doctrinal thematic legal studies of the problems of sources of 

administrative law, the system of administrative law, systematization of 

administrative legislation, medical law and extension of the specialization of 

research concerning the problems of administrative-legal regulation in healthcare. 

Priorities of the modern research of the resource of systematization of 

administrative legislation in healthcare in Ukraine are proposed.  

It is substantiated that the systematization of administrative legislation in the 

sphere of health care in Ukraine should be considered as a certain system, a set of 

interrelated elements (accounting, incorporation, consolidation, codification 

(official and informal, national, regional, local, etc.), which are in internal and 

external relations and form a single whole, aimed at adjusting administrative 

legislation regulating health care relations to a certain unity in order to facilitate 
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access to it for familiarization and application. The paper justifies the necessity of 

“complex” approach to the comprehension of the system with the identification of 

the elements, the relations between them and the orientation towards achieving a 

single goal. It is established that the relevant systematization, like any other 

system, is characterized by the availability of systematizing features such as 

integrity, openness, historical stipulation, dynamism, mobility, anthropocentrism 

(anthropological nature), structuring, which determines its specific resource, in 

particular, in the context of considering as a systematic element in the 

systematization of administrative legislation and systematization of Ukrainian 

legislation. 

The dissertation proposes to define the concept “effectiveness of the 

systematization of administrative legislation in the health care sphere in Ukraine” 

as a relative index of the unification of administrative legislation in health care in a 

particular system with a view to facilitating access to it for familiarization and 

application caused by certain socio-economic, political and other circumstances, 

with the least spending of time and efforts. At the same time, it is proved that it is 

important to consider its resource in the combination of three basic components 

(result, conditions and the minimum resources), as well as the mark of the target, 

social, economic, psychological and political aspects, the emphasizing of 

conditions (“contributing circumstances”), criteria (the measure of optimal ratio” 

“goal – result – costs”), indicators (“evidence of effectiveness”). 

It is determined that the codification of administrative legislation in  sphere 

of health care is a kind of systematization, which is directly related to the radical 

revision of the content of the current normative legal acts containing administrative 

and legal norms designed to regulate the health care relations. It is proved that this 

is a special type of systematization which is carried out by a specially authorized 

subject in the order established by the current legislation by means of re-forming 

and balancing the rules of law, which are contained in different normative-legal 

acts, in a logically constructed, agreed codification act in the process of 

rulemaking. 
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The paper establishes that codification of administrative legislation in the 

sphere of health care is the most advanced type of the systematization of a relevant 

legislation. In addition, it is stressed that taking into account significant changes in 

the health care sphere in Ukraine, it is expedient to implement a “perspective” of 

(for a long perspective) codification-reform of administrative legislation in health 

care of Ukraine. It is submitted its definition as a multicomponent phenomenon 

covering the codification of “a basic” component of administrative legislation in 

the health care (public administration in the health care sphere with the use of the 

whole variety of its tools), the codification of administrative and procedural 

legislation, the codification of administrative and tort legislation and the 

codification of legislation on administrative legal proceedings. It is substantiated 

the expediency to take into account a positive time-tested foreign experience of the 

doctrinal research and normative consolidation of the principles of the use of the 

codification resource in the health care sphere with obligatory consideration of the 

specifics and priorities of domestic rule-making, law enforcement and the 

development of legal science. In this regard, it is proved the necessity for the 

development and adoption of three codified acts which would contain (in varying 

degrees) administrative legislation governing health care relationships, namely the 

Health Care Code of Ukraine, the Administrative Tort Code (the Code on 

Administrative Offenses of Ukraine) , the Administrative Procedure Code, which, 

along with the existing Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine and 

as a whole, will form the basis for the achievement of a unified result – they will 

substitute the diversity and abundance of normative legal acts which are regulating 

health care relations. 

The attention is focused on defining the role and essence of other types of 

systematization in the sphere under consideration (accounting, incorporation, 

consolidation), and their specific nature as well as the main priorities of further use 

of the resource in the health care sphere of Ukraine is determined. The author 

analyses the foreign experience in systemizing administrative legislation in the 

health care and formulates specific proposals concerning borrowing of European 
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and ex-USSR countries taking into account unique features, requirements of the 

national rulemaking, law enforcement, successful testing of relevant experience by 

practice and time.  

The author presents own definition for administrative legislation accounting 

in the sphere of health care as a type of systematization which is implemented by 

collecting, ordering administrative legislation in the health care sphere in a logical 

way, its keeping in the actual (control) condition and developing special systems 

for its storage and search.  

Particular attention is paid to the incorporation of administrative legislation 

in the health care sphere as an individual type of systematization of the relevant 

legislation, which is directly related to the brief (technical-editing) processing of 

the current normative legal acts containing administrative and legal norms 

designed to regulate relations in the health care, the result of which is the 

publication of certain collections, the complex of these acts. The author provides 

own list of incorporation features, which, complementing each other, collectively 

form its unique resource as a kind of systematization of the relevant legislation. It 

is carried out the classification division of the incorporation of administrative 

legislation in the health care sphere using different criteria.  

The definition of the consolidation of administrative legislation in the sphere 

of health care as the most effective type of systematization in the mentioned sphere 

at the present stage of its reformation development is proposed. It was proved that 

the very consolidation will serve as a direct basis for the codification of the 

relevant legislation. The author presents own list of its features, which in the 

aggregate determine the uniqueness of the consolidation of administrative 

legislation in the health care sphere in Ukraine. It is concluded on the necessity of 

forming several “basic” consolidated normative legal acts that would contain 

administrative rules designed to regulate public relations in the field of health care 

(regarding the organizational support of public administration in the healthcare, 

medical activities, pharmaceutical activities). 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах сучасних докорінних реформаційних 

процесів, які відбуваються у сфері охорони здоров’я в Україні, зумовлених 

низкою ключових факторів – упровадженням новітніх інститутів та 

переглядом змісту вже існуючих, апробацією абсолютно нових моделей 

відносин суб’єктів правовідносин у зазначеній сфері суспільного життя (що 

впливає на потреби практичної діяльності лікувально-профілактичних 

закладів, де найчастіше й виникають проблеми медико-правового характеру), 

– постає питання про систематизацію законодавства, у тому числі й 

адміністративного, у сфері охорони здоров’я, щодо якої вже одностайні як 

представники правничої науки та законодавець, так і юристи-практики. 

Останні звертають увагу на розгалуженість, громіздкість, суперечливість і 

розпорошеність адміністративного законодавства, надмірну кількість 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини щодо правового 

статусу суб’єктів адміністрування, засад ліцензування, реєстрації, 

сертифікації, загальнообов’язкового соціального медичного страхування, 

державного контролю та нагляду, на збільшення кількості нормативно-

правових актів системи охорони здоров’я України (як законів, так і 

підзаконних актів), що призводить до того, що ці акти нерідко дублюють або 

суперечать один одному, ускладнюють їх застосування та, як наслідок, 

взагалі не сприяють поступальному розвитку системи охорони здоров’я, 

спричиняють негативні наслідки, гальмують і стримують її розвиток. 

Систематизація адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я в Україні – необхідна умова ефективного впровадження Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020», яка реформу охорони здоров’я визначає 

як один із пріоритетних напрямів державної політики, а створення 

оптимальних умов для забезпечення безпеки життя й здоров’я людини, 

доступу кожної особи до високоякісних ресурсів галузі охорони здоров’я 

відносить до базових складників вектора безпеки та відповідальності в 
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подальшій побудові суспільного життя. З огляду на це беззаперечною є 

потреба в розробленні абсолютно нової концепції використання ресурсу 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні на рівні сучасної теорії. 

Питання систематизації законодавства в різні історичні періоди 

привертали увагу вітчизняних і зарубіжних учених у галузі теорії держави та 

права, зокрема І. Борщевського, Л. Горбунової, Є. Гетьмана, А. Граціанова, 

Ж. Дзейко, М. Дімчогло, Л. Добробог, Д. Керімова, С. Максимова, 

Б. Малишева, С. Меленка, О. Петришина, Є. Погорєлова, С. Погребняка, 

П. Рабіновича, В. Смородинського та інших авторів. Також вони ставали 

предметом розгляду фахівців галузевих правових наук у дослідженнях, 

присвячених як безпосередньо систематизації законодавства в певній сфері, 

наприклад конституційній (праці Н. Кошіль), податковій (дослідження 

Д. Белінського, І. Бондаренко, С. Сарани), інформаційній (роботи 

Ю. Атаманової, С. Баранова, В. Залізняка, В. Ліпкана, К. Череповського та 

інших науковців), екологічній (праці Ю. Власенко, П. Гвоздика, А. Гетьмана 

та інших учених), сфері інтелектуальної власності (розвідки О. Орлюк, 

М. Пушкар та інших авторів), сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

(роботи В. Доненка, І. Новосардової та інших дослідників) тощо, так і її 

окремим видам – кодифікації (праці В. Андрейцева, А. Амеліної Д. Астахова, 

Ш. Гаджиєвої, Т. Коломоєць, І. Федорова та інших авторів), консолідації 

(роботи А. Гресь, М. Дімчогло, О. Лавріненко, С. Легуша, С. Меленко та 

інших науковців), інкорпорації (дослідження Л. Добробог, В. Ліпкана, 

В. Мамутова, О. Селезньової та інших учених). 

На рівні дисертаційних робіт окремі питання систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я досліджували 

І. Буряк («Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення права 

громадян України на охорону здоров’я», 2013 р.), В. Воробйов 

(«Адміністративно-правове регулювання сфери охорони здоров’я», 2012 р.), 

Д. Гомон («Адміністративно-правове та організаційне забезпечення охорони 
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здоров’я в Україні», 2018 р.), З. Гладун («Адміністративно-правове 

регулювання відносин у сфері охорони здоров’я населення в Україні», 

2015 р.), О. Лавриненко («Адміністративно-правове регулювання 

профілактичної діяльності у сфері охорони здоров’я», 2015 р.), Б. Логвиненко 

(«Адміністративно-правові засади медичного забезпечення органів 

внутрішніх справ в Україні», 2008 р.), Л. Мазур («Адміністративно-правове 

регулювання у сфері забезпечення прав військовослужбовців Збройних Сил 

України на охорону здоров’я», 2016 р.), Л. Руснак («Адміністративно-

правове забезпечення права на охорону здоров’я в Україні», 2016 р.), 

Д. Шатковська («Адміністративно-правове регулювання організації охорони 

здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях», 2016 р.) та інші 

правники. 

Незважаючи на розмаїття наукових праць, а також без применшення 

здобутків наведених учених варто зазначити, що комплексних наукових 

досліджень, безпосередньо присвячених систематизації законодавства у 

сфері охорони здоров’я в Україні з акцентом на особливостях 

адміністративно-правового регулювання використання їх ресурсу та 

формулюванням відповідної теорії, не було проведено, що й актуалізує 

відповідне дослідження, зумовлює його наукове та практичне значення. 

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

Роботу виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького 

національного університету на 2015–2019 роки, комплексних наукових 

проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та 

«Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). Крім 

того, тема дисертації пов’язана з підготовкою змін до адміністративного 

законодавства та безпосередньо стосується Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», схваленої Указом 
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Президента України від 09 лютого 2016 р. № 42/2016, Концепції розвитку 

системи громадського здоров’я, схваленої Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р, Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я, схваленої Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р, Основних 

наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень 

у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 роки, 

затверджених постановою Президії Національної академії наук України від 

20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), Перспективних напрямів кандидатських і 

докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, затверджених 

рішенням Президії Національної академії правових наук України від 

18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних 

джерел, у тому числі й проектного законодавства, визначити 

адміністративно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я в аспекті 

ґенези, поняття, властивостей, сутності, механізму систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, а також 

основні напрями її подальшого розвитку, сформулювати ключові проблеми 

та запропонувати певні варіанти їх вирішення (насамперед з урахуванням 

зарубіжного досвіду) в умовах докорінного перегляду основних положень 

вітчизняної адміністративно-правової доктрини та реформування сфери 

охорони здоров’я. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити 

такі основні задачі: 

− охарактеризувати адміністративне законодавство у сфері охорони 

здоров’я в Україні як об’єкт систематизації в аспекті адміністративно-

правового регулювання відносин у зазначеній сфері; 
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− з’ясувати сутність систематизації у сфері охорони здоров’я в 

Україні, виокремити її основні властивості, що зумовлюють її специфічний 

характер; 

− окреслити основні етапи формування сучасної наукової думки 

про систематизацію адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я, виділити основні тенденції її наукового дослідження, сформувати 

пропозиції щодо пріоритетних напрямів використання її ресурсу в сучасній 

правовій науці; 

− визначити зміст класифікаційного розподілу видового розмаїття 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні, запропонувати авторський варіант класифікації та її критерії; 

− провести комплексний аналіз систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні з використанням мети, 

елементів, зв’язків відповідної системи та їх характеристикою; 

− визначити поняття, сутність і значення ефективності 

систематизації у сфері охорони здоров’я в Україні; 

− розкрити специфіку та особливості кодифікації у сфері охорони 

здоров’я в Україні як найбільш досконалого, ефективного виду 

систематизації в зазначеній галузі; 

− охарактеризувати основні сучасні галузеві та підгалузево-

інституційні зразки вітчизняних і зарубіжних кодифікованих актів, які 

регулюють відносини у сфері охорони здоров’я, окреслити тенденції 

проектно-кодифікаційних досліджень, присвячених визначенню змісту та 

можливої структури базових кодифікаційних актів у сфері охорони здоров’я, 

а також визначити пріоритети відповідної кодифікації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні; 

− акцентувати увагу на ролі й місці обліку адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, визначити його специфіку, 

а також основні пріоритети подальшого використання його ресурсу як 
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найпростішого, найзручнішого для правозастосування виду систематизації в 

умовах активізації докорінних реформаційних процесів у сфері охорони 

здоров’я; 

− охарактеризувати поняття та окреслити специфіку інкорпорації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні як 

«проміжного» виду систематизації на шляху до проведення консолідації й 

кодифікації, формування передумов і предметів останніх; 

− запропонувати конкретні рекомендації щодо вдосконалення 

теоретико-правових засад застосування ресурсу консолідації як 

«передумови» кодифікації та найбільш ефективного виду систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в умовах 

докорінних реформаційних змін у цій галузі. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у 

процесі систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я в Україні в аспекті адміністративно-правового регулювання 

зазначених відносин. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання у 

сфері охорони здоров’я: теоретико-правові засади систематизації 

нормативно-правових актів. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження становить сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як 

загальнонаукових (діалектичного, історичного, логічного, системного аналізу 

тощо), так і спеціальних (документального аналізу, порівняльно-правового, 

статистичного тощо), використання яких у взаємозв’язку дало змогу досягти 

поставленої мети, забезпечити повноту та всебічність осмислення предмета 

дослідження, а також наукову достовірність і переконливість отриманих 

результатів. Серед загальнонаукових методів, що використовувалися, 

основним є діалектичний метод наукового пізнання систематизаційних 

процесів, який дав можливість розглянути їх у розвитку та взаємозв’язку, 

виявити усталені напрями й закономірності загалом (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 
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2.3). Застосування історико-правового методу дало змогу з’ясувати ґенезу 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в її 

розвитку, виявити зв’язок минулого та сьогодення (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2). Логіко-семантичний метод використано для формулювання відповідних 

дефініційних конструкцій (розділ 1, підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). Для 

з’ясування сутності, виокремлення основних властивостей систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, встановлення 

співвідношення її із суміжними правовими поняттями, а також виділення її 

специфічних властивостей застосовано структурно-функціональний, 

системний методи, прийоми логічного методу (підрозділи 1.1, 1.2). Методи 

моделювання, аналізу та синтезу використано під час розроблення 

пропозицій щодо вдосконалення перспективного законодавства (підрозділи 

3.3, 3.4, 4.3, 4.4). За допомогою логіко-юридичного методу сформульовано 

базові для дисертаційної роботи дефініції: «систематизація 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я» (підрозділ 1.2), 

«адміністративне законодавство у сфері охорони здоров’я як об’єкт 

систематизації» та «систематизація адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні як система» (підрозділи 1.2, 2.2). За допомогою 

методології порівняльного правознавства, прийомів логічного методу 

виявлено переваги й недоліки зарубіжного досвіду систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, окреслено 

можливі шляхи його запозичення для України (підрозділи 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 

4.3). Специфіка досліджуваного об’єкта, його певною мірою розгалужений 

характер зумовив застосування низки наукових підходів: фундаментального, 

органічної єдності теорії й практики (підрозділи 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2), 

поєднання критичного та раціонального (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1, 3.2), 

порівняльно-ретроспективного (підрозділи 1.2, 1.3), єдності логічного та 

системного підходу. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 
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центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

міжнародні нормативно-правові акти, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України, а також зарубіжне законодавство. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері охорони здоров’я, 

політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

цілісних комплексних досліджень адміністративно-правового регулювання у 

сфері охорони здоров’я крізь призму систематизації адміністративного 

законодавства в зазначеній галузі, у якому сформовано теорію використання 

ресурсу систематизації адміністративного законодавства України з 

визначенням напрямів використання ресурсу всіх її видів в умовах 

реформування охорони здоров’я в Україні та сформульовано нові наукові 

положення й висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

− запропоновано авторську концепцію розгляду адміністративно-

правового регулювання у сфері охорони здоров’я крізь призму 

систематизації адміністративного законодавства в зазначеній галузі з 

формулюванням авторських пропозицій щодо використання всього її 

розмаїття в умовах докорінного реформування у сфері охорони здоров’я та з 

виділенням пріоритетів кожного з видів; 

− охарактеризовано історіографію дослідження систематизації 

законодавства у сфері охорони здоров’я у вітчизняній адміністративно-

правовій науці. Зокрема, доведено, що в адміністративно-правовій доктрині в 

різні історичні періоди систематизацію адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я вивчали фрагментарно, що дало змогу умовно 

виділити й охарактеризувати етапи доктринального дослідження в цій галузі, 

з’ясувати специфіку кожного з них та запропонувати основні вектори 

подальшого наукового пошуку; 
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− здійснено авторську класифікацію систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні з 

одночасним використанням різноманітних критеріїв для з’ясування їх 

реального ресурсу, а саме: суб’єкта здійснення, територіального масштабу 

поширення дії об’єкта, безпосереднього об’єкта, змісту, спрямованості 

спеціалізації змісту об’єкта, зв’язку з нормотворчістю, ступеня переробки 

змістового наповнення об’єкта, підсумкового акта, періодичності здійснення, 

обсягу об’єкта; 

− запропоновано розглядати систематизацію адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні як системне явище, якому 

притаманна певна сукупність взаємозалежних елементів (таких як облік, 

інкорпорація, консолідація, кодифікація), що перебувають у внутрішніх і 

зовнішніх зв’язках, утворюють єдине ціле та зорієнтовані на приведення в 

певну єдність адміністративного законодавства, що регулює відносини у 

сфері охорони здоров’я, з метою спрощення доступу до нього для 

ознайомлення й застосування; 

− сформульовано низку конкретних пропозицій і рекомендацій, 

спрямованих на вдосконалення теоретико-правових засад використання 

ресурсу систематизації вітчизняного адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я, у тому числі щодо розроблення та прийняття трьох 

кодифікованих актів, які повинні містити (у різному обсязі) адміністративне 

законодавство, що регулює відносини у сфері охорони здоров’я; 

удосконалено: 

− доктринальні положення щодо визначення сутності та змісту 

об’єкта й предмета систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні. Зокрема, зроблено висновок про те, що об’єктом 

відповідної систематизації є сукупність усіх чинних нормативно-правових 

актів, які регулюють питання публічного адміністрування у сфері охорони 

здоров’я в Україні, а предметом – форма, назва, зміст окремих нормативно-
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правових актів, які містять адміністративно-правові норми, зорієнтовані на 

сферу охорони здоров’я в Україні; 

−  теоретичні положення щодо визначення понять «законодавство», 

«систематизація законодавства», «адміністративне законодавство», 

«систематизація адміністративного законодавства». Доведено доцільність 

використання понять «адміністративне законодавство у сфері охорони 

здоров’я» та ««нормативно-правові акти у сфері охорони здоров’я» як 

синонімів для визначення об’єкта систематизації; 

− наукові підходи до переліку видів, сутності та змісту 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні, до якого віднесено облік, інкорпорацію, консолідацію та 

кодифікацію; 

− характеристику кодифікації адміністративного законодавства як 

найбільш оптимального й ефективного виду систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, 

зокрема, з огляду на докорінні реформаційні зміни в цій галузі, а також 

аргументовано потребу в кодифікації-реформі в перспективі; 

дістали подальшого розвитку: 

− теоретичні положення щодо розуміння ефективності 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні. У цьому контексті доведено потребу в її дослідженні як 

пріоритетного напряму у визначенні ресурсу систематизації 

адміністративного законодавства в аналізованій сфері крізь призму трьох 

базових компонентів: результату, умов, ресурсів; 

− перелік і характеристика змісту специфічних ознак обліку як 

самостійного різновиду систематизації законодавства, у результаті чого 

запропоновано визначення обліку адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я як виду систематизації; 
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− наукові підходи щодо інкорпорації як виду систематизації 

законодавства у сфері охорони здоров’я; зокрема, наголошено на доцільності 

використання її ресурсу як «проміжного» виду систематизації на шляху до 

проведення консолідації та кодифікації, формування передумов і предметів 

останніх; 

− положення щодо характеристики консолідації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я як виду систематизації. Доведено 

доцільність використання її ресурсу в умовах докорінних реформаційних 

змін у сфері охорони здоров’я в Україні як «передумови» кодифікації 

відповідного законодавства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть 

бути використані в таких напрямах: 

− науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 

досліджень теорії використання ресурсу систематизації адміністративного 

законодавства в умовах реформування охорони здоров’я в Україні (акти 

впровадження Центру медико-правових досліджень Національної академії 

правових наук України та Національної академії медичних наук України від 

24 квітня 2019 р., Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП 

«Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації від 

28 лютого 2019 р., Запорізького національного університету від 01 жовтня 

2018 р., Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

від 21 січня 2019 р., Університету митної справи та фінансів від 11 лютого 

2019 р., Бердянського інституту державного та муніципального управління 

Класичного приватного університету від 18 лютого 2019 р.); 

− правотворчій діяльності – для розроблення Кодексу України про 

охорону здоров’я, Адміністративно-деліктного кодексу (Кодексу України 

про адміністративні проступки), Адміністративно-процедурного кодексу, 

Закону України «Про медичну діяльність», Закону України «Про 

фармацевтичну діяльність», Закону України «Про організацію охорони 
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здоров’я в Україні», що сприятиме вдосконаленню правового регулювання 

сфери охорони здоров’я в Україні; 

− правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

правопросвітньої діяльності (акт впровадження Центру медико-правових 

досліджень Національної академії правових наук України та Національної 

академії медичних наук України від 24 квітня 2019 р.), для вдосконалення 

нормотворчої діяльності й діловодства (акт впровадження Центру судової 

експертизи та експертних досліджень ДП «Інформаційні судові системи» 

Державної судової адміністрації від 28 лютого 2019 р.); 

− навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних 

закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна 

відповідальність», «Адміністративна реформа в Україні», «Міжнародні 

стандарти державного управління», а також для підготовки підрозділів 

підручників і навчальних посібників із відповідного навчального курсу (акти 

впроваджень Запорізького національного університету від 01 жовтня 2018 р., 

Університету митної справи та фінансів від 11 лютого 2019 р., Бердянського 

інституту державного та муніципального управління Класичного приватного 

університету від 18 лютого 2019 р.). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднені на 12 всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Innovative education 

technologies: European Union experience and its implementation to the training of 

lawyers» (м. Сладковічово, Словацька Республіка, 2016 р.); «Адаптація 

правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та 

практичні аспекти» (м. Полтава, 2017 р.); «Конституція України в контексті 

сучасних конституційних парадигм: Х Тодиківські читання» (м. Харків, 

2017 р.); «Сучасні тенденції в юридичній науці України» (м. Херсон, 2017 р.); 

«International Scientific Conference ‘Innovative research of legal regulation of 

public administration» (м. Люблін, Республіка Польща, 2017 р.); «Актуальні 

проблеми національного законодавства» (м. Кропивницький, 2017 р.); 
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«Децентралізація в Україні: теорія та практика конституційної, 

адміністративної і муніципальної реформи» (м. Одеса, 2017 р.); 

«Міжнародний конгрес європейського права» (м. Одеса, 2017 р.); «Сучасні 

тенденції в юридичній науці України» (м. Харків, 2017 р.); «Право і держава: 

проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.» (м. Запоріжжя, 2017 р.); 

«Проблеми реалізації норм публічних галузей права в контексті 

реформування державної влади (м. Чернівці, 2017 р.); «Правові засади 

організації та здійснення публічної влади» (м. Хмельницький, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертації викладено в 

37 наукових працях, у тому числі 1 одноосібній монографії, 25 наукових 

статтях, з яких 20 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, і 5 статей – у зарубіжних наукових виданнях, а також у 12 

тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, які містять 11 підрозділів, додатків, висновків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 483 сторінки, у 

тому числі основного тексту –411 сторінок. Список використаних джерел 

налічує 533 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У 

СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ТА 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ 

 

 

1.1. Адміністративне законодавство у сфері охорони здоров’я в 

Україні як об’єкт систематизації 

 

 

Перш ніж перейти до аналізу об’єкту систематизації законодавства, 

слід з’ясувати, що є об’єктом взагалі і чим він відрізняється від предмету 

систематизації. Цьому питанню певна увага вчених-юристів приділялася як 

на рівні загально-теоретичних досліджень, так і галузевих досліджень. Саме 

тому, акумулюючи наявні тематичні напрацювання, можна зазначити 

наступне.Об’єктом систематизації традиційно виокремлюється «як система 

законодавства в цілому, так і її окремі частини (нормативно-правові акти, 

статті тощо)» [59, с. 718]. Про те, що саме законодавство є об’єктом 

систематизації можна простежити і у визначеннях основних завдань 

систематизації, оскільки саме на нього спрямоване «збирання, уніфікація, 

приведення до певної цілісності, узгодженості шляхом усунення прогалин, 

колізій й надання одноманітності правовому регулюванню» [59, с. 718], 

«…забезпечення вільного й оперативного доступу осіб до всього масиву 

національного законодавства» [59, с. 718]. Про законодавство міститься 

вказівка і у визначеннях кодифікації, а саме «…у процесі нормотворчості 

норм права, які містяться у різних нормативно-правових актах» [59, с. 232], 

обліку – «…шляхом збирання, фіксування в логічній послідовності й 

збирання нормативно-правових актів…» [59, с. 372], інкорпорації – 

«…шляхом впорядкування нормативно-правових актів…» [59, с. 324], 
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консолідації – «…шляхом зведення кількох близьких за змістом нормативно-

правових актів у новий єдиний…» [59, с. 375]. Отже, всі визначення (як 

систематизації в цілому, так і її видів) містять вказівку на те, що 

спрямованість такої діяльності пов’язана саме із законодавством (його 

частинами). Якщо спрямованість пов’язана із законодавством, цілком можна 

стверджувати, що останнє і є об’єктом систематизації. Етимологічне 

значення слова «об’єкт» дозволяє сформулювати положення по те, що об’єкт 

– це те, на що спрямована певна діяльність, певний процес. На що 

спрямована систематизація та всі її види? Безперечно на законодавство, а 

отже саме законодавство і є її об’єктом. Аналіз робіт фахівців з теорії 

держави та права в той же час свідчить про певну деталізацію цього питання. 

Так, наприклад, С. Алексєєв зазначає, щоправда, із акцентом на кодифікацію, 

що об’єктом її є не нормативно-правові акти, а «безпосередньо юридичні 

норми» [10, с. 62]. Його підтримують й Д. Керімов, Є. Погорелов [303, с. 15]. 

До того ж Є. Погорелов пропонує чітко розмежовувати норми права і правові 

приписи як «зміст і форму законодавства» [303, с. 10], як «дві сторони одного 

і того ж» [303, с. 10]. Більше того, деталізуючи положення об’єкту 

кодифікації, Є. Погорелов зазначає, що вона (діяльність) повинна 

зосереджуватися на: «нормативно-правових актах, що діють у державі, і 

нормативно-правових актах, які вже прийняті, однак ще не набрали законної 

сили, проектах нормативно-правових актів» [303, с. 15]. Як бачимо, вчений-

юрист, зосереджуючи увагу на нормативно-правових актах, виокремлює їх 

зміст і форму в аспекті кодифікації. Це, безперечно, слушно, враховуючи 

певну нормотворчу сутність кодифікації як виду систематизації. Однак слід 

пам’ятати, що, окрім кодифікації, є й інші види систематизації, які не 

пов’язані із нормотворчістю, отже зосередження уваги саме на нормах права 

як елементи системи права в аспекті об’єкту систематизації в цілому є 

недоречним. Якщо діяльність зосереджена на нормативно-правових актах 

задля їх збирання, групування, логічного розмежування за певними ознаками, 

отже об’єктом виступають саме нормативно-правові акти. Навіть якщо 
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окремі види систематизації (перш за все, кодифікація) передбачають 

підготовку нового єдиного підсумкового акту, в той же час для його 

підготовки підґрунтям є саме нормативно-правові акти, отже не норми права, 

а саме нормативно-правові акти і варто вважати об’єктом як систематизації 

законодавства в цілому, так і всіх її видів. Хоча у науковій фаховій літературі 

можна зустріти й положення іншого змісту. Так, зокрема Н. Пархоменко 

зазначає, що для всіх видів систематизації дійсно об’єктом є «нормативно-

правові акти, а лише для кодифікації – приписи правових норм» [284, с. 8]. 

Погоджуючись в цілому із цим положенням щодо об’єкту систематизації 

законодавства в цілому, в той же час і щодо кодифікації, незважаючи на її 

нормотворчу сутність, об’єктом все ж таки є нормативно-правові акти, які і 

містять правові приписи. Концентруючи свою увагу на останніх, суб’єкти 

кодифікації, перш за все, працюють із нормативно-правовими актами, 

«виділяючи їх змістовне наповнення». 

Від об’єкту систематизації законодавства слід відрізняти предмет 

систематизації (щоправда, не всі вчені-юристи його виділяють, досліджуючи 

проблематику систематизації). Так, наприклад, В. Грищук зазначає, 

щоправда хоча і щодо кримінального законодавства, однак про цілком 

прийнятні і для інших галузей законодавства положення, що «об’єкт – це 

чинне законодавство й зразки проектної нормотворчої роботи, а також нові 

норми права, створені у процесі окремих видів систематизації, а предмет – це 

форма і зміст цього законодавства» [103, с. 24]. Отже, прослідковується 

зв’язок об’єкта і предмета і їх співвідношення як цілого («законодавство») та 

його частини («форма законодавства», «зміст законодавства»). Аналогічної 

позиції дотримуються О. Рогач, Є. Гетьман [408, с. 79; 81, с. 14]. Зокрема 

Є. Гетьман зазначає, що об’єкт – це «…те, на що спрямовується діяльність…, 

а предмет – це зміст і форма його» [81, с. 14]. Розмежовують об’єкт і предмет 

кодифікації як виду систематизації й Т. Коломоєць та Д. Астахов [188, с. 81]. 

Отже, якщо законодавство – це об’єкт систематизації, тоді зміст і форма 

законодавства – це предмет систематизації. Аналізуючи законодавство в 
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цілому, аналізується об’єкт систематизації, а, аналізуючи конкретно 

нормативно-правові акти як зовнішню форму існування законодавства, та їх 

змістовне наповнення, – концентруємо увагу на предметі систематизації. 

Для з’ясування реального ресурсу систематизації, досягнення її мети та 

завдань важливо правильно визначити її об’єкт, а відповідно і предмет. Тим 

більш, якщо мова йде про систематизацію не галузевого, інституціонального 

законодавства, а того, що регулює відносини у певній сфері відносин, із 

поєднанням елементів публічно-правового та приватно-правового 

регулювання, коли у поле зору суб’єктів систематизації потрапляє численне 

за кількістю та різне за змістом і зовнішніми формами виразу законодавство. 

Саме такою сферою відносин є сфера охорони здоров’я. Однак перед тим, як 

з’ясувати об’єкт і предмет відповідної систематизації, слід визначитися із 

термінологією для їх позначення. І це, насамперед, стосується того, що при 

аналізі положень, безпосередньо присвячених систематизації в цілому, та 

окремим її видам, зустрічається вказівка в одних джерелах на 

«законодавство», в інших – на «нормативно-правові акти». Так, наприклад, 

вже зазначалося, із посиланням на Велику українську юридичну 

енциклопедію, що при формулюванні визначення об’єкту систематизації в 

цілому має місце вказівка на «законодавство» [59, с. 718], а при визначенні 

об’єктів окремих видів систематизації на «нормативно-правові акти» [59, с. 

232, 372, 324, 375]. Отже, чи є використання їх в якості синонімів, а отже 

«законодавство» і «нормативно-правові акти» – це синоніми, чи все ж таки 

важливо їх розмежовувати й для узагальненого визначення використовувати 

перше, а для позначення окремих видів систематизації – друге? 

Аналіз сучасних тематичних джерел свідчить про те, що в науці 

виокремлюються три «основних» («базових») підходи до розуміння 

законодавства, а саме: а) у вузькому розумінні, згідно з яким законодавство 

асоціюється винятково із законодавчими актами (в якості підтвердження 

наводиться й однокорінність їх назв); б) у широкому розумінні, згідно з яким 

законодавство асоціюється з усіма нормативно-правовими актами, які діють 
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на території держави; в) «змішаний», або ж ще його називають 

«інтерпретаційним», бо міститься він у Рішенні Конституційного Суду 

України в справі про тлумачення терміну «законодавство» від 09 липня 1998 

року, згідно з яким «законодавство охоплює закони України, чинні 

міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, а також постанова Верховної Ради України, 

укази Президента України, декрет і постанови Кабінету Міністрів України, 

прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і 

законів України» [59, с. 710]. Обґрунтовуючи доцільність нормативного 

закріплення дефініції «законодавство» (у розвиток наукової дискусії, 

розпочатої ще у сер. 90-х рр. ХХ ст. щодо потреби прийняття нормативно-

правового акту, який би закріпив базові визначення, засади нормотворчості, 

систематизації, правозастосування [284, с. 318], Н. Пархоменко зазначає, що 

«базовими» підходами до визначення «законодавство» є: «це система законів 

та підзаконних нормативно-правових актів; це система законів; це система 

всіх чинних у державі правових актів, в т.ч. й міжнародних договорів» [284, 

с. 319]. Євграфова Є. вважає, що «законодавство – це тільки закони, в т.ч. й 

ті, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України» [135, с. 

32], жодні інші акти не є «законодавством», щоправда, за винятком чинних 

декретів Кабінету Міністрів України, за якими закріплено статус законів, а 

отже рішення і висновки Конституційного Суду України [135, с. 32]. 

Щоправда, слушне заперечення щодо останніх висловлює Н.М. Пархоменко, 

враховуючи специфіку функціонального призначення Конституційного Суду 

України, який «не створює норм права» [284, с. 320]. Вона також не 

погоджується із «змішаним» розумінням законодавства, зафіксованим у 

вищезазначеному Рішенні Конституційного Суду України, бо воно 

«безпідставно розширює зміст поняття «законодавство» і знижує 

ефективність правового регулювання» [284, с. 320]. Натомість вчена-

фахівець у галузі теорії права пропонує розмежовувати «систему 

законодавства» та «систему нормативно-правових актів», розуміючи першу 
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лише як систему законів, другу як «усю систему законів та систему 

підзаконних актів» [284, с. 320-321]. О. Заєць вважає законодавством «всю 

сукупність нормативно-правових актів як засобів об’єктивізації правових 

норм, які розрізняються за суворо визначеними функціями у регламентації 

суспільних відносин» [146, с. 12]. Із запропонованих варіантів найбільшого 

поширення набуває т.з. широке розуміння законодавства, яке традиційно 

розглядалося і зберігає чинність на сьогоднішній день при дослідженні 

проблематики систематизації законодавства та її видів. При цьому варто 

пам’ятати, що нормативно-правовий акт – це «офіційний письмовий 

документ, який приймається (видається) уповноваженим на це суб’єктом 

нормотворчості у визначених законом формах та порядку, встановлює, 

змінює чи скасовує формальнообов’язкові правила поведінки певного 

(нормативно визначеного) кола неперсоніфікованих суб’єктів, на яких він 

вчиняє прямий (безпосередній) регулятивний вплив, та розрахований на 

невизначену кількість реалізації чи застосувань» [59, с. 343]. Запропоноване 

у Великій українській енциклопедії визначення є вдалим, оскільки воно 

містить вказівку на всі обов’язкові ознаки відповідного акту. Серед них: 

офіційний характер; письмова форма; прийняття спеціальним суб’єктом, 

яким є лише суб’єкти нормотворчості; визначена форма; нормативно 

визначена процедура розробки й прийняття; нормативний зміст – правила 

поведінки, які або ж встановлюються, скасовуються, або ж змінюються; 

зорієнтованість на певне (нормативно визначене) неперсоніфіковане коло 

осіб; обов’язковий характер; прямий регулятивний характер впливу; 

невизначена кількість реалізації чи застосувань (як додаткова ознака 

нормотворчості). Лише у сукупності ці ознаки формують реальний ресурс 

нормативно-правового акту, а у їх сукупності й всіх нормативно-правових 

актів.  

Отже, при визначенні об’єкта систематизації в цілому та окремих її 

різновидів варто виходити із того, що таким є законодавство як сукупність 

діючих у законодавстві нормативно-правових актів. Це, у свою чергу, 
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свідчить про можливість використання в якості синоніма для позначення 

об’єкта систематизації та її видів і словосполучення «нормативно-правові 

акти» (саме у множині). В той же час використання останнього в однині як 

«нормативно-правового акту» буде доцільним лише в аспекті аналізу лише 

певного елементу об’єкту систематизації, а не об’єкту в цілому. Можливим 

воно є й в аспекті дослідження предмету систематизації чи її окремих 

різновидів, якщо варто зосередити увагу на формі, змісті окремого 

нормативно-правового акту (кодексу, Основ законодавства, закону тощо). 

Отже, цілком можливим є формулювання висновку про те, що саме 

законодавство є об’єктом систематизації й істотно впливає на весь ресурс 

останньої.  

Визначення об’єкту, як вже зазначалося, не лише є важливим для 

систематизації, а й достатньо складним і у цьому аспекті важливо звернути 

увагу на те, що законодавство, як і право (а точніше «система 

законодавства», як і «система права») є взаємопов’язаними, однак не 

тотожними, такими, які «не є самодостатніми, їх функціонування і розвиток 

не можуть проходити окремо одна від одної» [59, с. 712]. І у цьому сенсі 

можна навести положення Великої української юридичної енциклопедії щодо 

відмінних рис «системи права» та «системи законодавства» та їх 

співвідношення. Так, щодо першого, такими є: а) розрізнення за первинними 

елементами (у системі права – це норма права, у системі законодавства – 

нормативно-правовий припис); б) за характером (об’єктивний характер 

системи права і суб’єктивний характер системи законодавства); в) широкий 

обсяг матеріалу у системі права, адже «… складається вона не лише з чинних 

актів (тобто системи законодавства), а й інших джерел права»; г) в основі 

поділу системи права – предмет і метод правового регулювання, в той час як 

для системи законодавства метод не є важливим, «галузі законодавства … 

виокремлюються лише за предметом…, крім того предмет галузі 

законодавства складається з досить різних відносин, у зв’язку із чим вона не 

така однорідна як галузь права» [59, с. 712-713]; ґ) різна внутрішня будова 
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(горизонтальна чи галузева структура системи права і горизонтальна, 

вертикальна та функціональна структура системи законодавства) [59, с. 712-

713]. 

Зацікавленість викликає й інше питання, а саме співвідношення 

системи законодавства й системи права, що має важливе значення і для 

систематизації. Слід погодитися із тим, що найкращим варіантом такого 

співвідношення, а отже й визначення об’єкту систематизації та використання 

положень галузевої правової науки як наукового базису систематизації, є 

«повний збіг», «ідеальний варіант співвідношення», за якого «система 

законодавства є відзеркаленням системи права (за галузями, інститутами 

тощо)» [59, с. 713]. Однак, на жаль, достатньо поширеними є й «істотні 

розбіжності», коли, наприклад, «галузь права є, а галузі законодавства 

немає…, а нормативно-правовий матеріал розсосереджений по різних 

нормативно-правових актах… або ж зворотні ситуації, коли галузь 

законодавства є, а галузі права немає…» [59, с. 713]. Це набуває особливого 

значення в Україні в умовах докорінних реформаційних державотворчих і 

правотворчих процесів, перегляду змін і призначення як правової науки в 

цілому, так її галузевих складових. Це, безперечно, не може не вплинути на 

Це у повній мірі стосується й предмету цього дослідження, бо передбачає 

визначення адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я як 

об’єкту систематизації. Це, у свою чергу, безпосередньо пов’язане із 

визначенням адміністративного законодавства, частиною якого є 

вищезазначене законодавство у сфері охорони здоров’я, із його 

співвідношенням із системою адміністративного сучасного права, щодо 

визначення якої сформульовано чимало новаторських ідей (наприклад, 

роботи Р. Мельника, В. Бевзенка, Т. Коломоєць, В. Галунька та ін.), а також 

щодо з’ясування сучасного розуміння предмету та призначення сучасного 

адміністративного права (наприклад, роботи В. Колпакова, Т. Коломоєць, 

С. Стеценка, Є. Курінного, Ю. Битяка, Н. Писаренко та ін. [143; 185]), 

спеціальні випуски всеукраїнських юридичних науково-практичних журналів 
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(наприклад, «Право України» [263; 262], «Публічне право» [114] тощо), 

збірок наукових праць вчених-адміністративістів (наприклад, «Питання 

адміністративного права. Книга Перша» [298], «Питання адміністративного 

права. Книга друга» [299]), навчальних посібників (наприклад, Т. Коломоєць, 

В. Колпаков «Вступ до адміністративного права» [190], «Загальне 

адміністративне право», підготовлений авторським колективом за загальною 

редакцією І. Гриценка [143] тощо). Це також безпосередньо пов’язане й із 

визначенням законодавства у сфері охорони здоров’я, складовою якої (за 

сферою) є й адміністративне законодавство у сфері охорони здоров’я в 

Україні, із з’ясуванням його співвідношення із положеннями сучасної 

вітчизняної правової науки щодо виокремлення «медичного права», «права 

охорони здоров’я», «правоохороннооздоровчого» тощо. Тим більше, що 

останнім часом відповідні тематичні дослідження вчених-юристів істотно 

активізувалися й в результаті вже наявні певні напрацювання. 

Тим не менш, з’ясувавши, що об’єктом систематизації є законодавство, 

яке пропонується у межах цієї роботи розглядати як сукупність всіх діючих у 

державі нормативно-правових актів (тобто, широке його розуміння), 

посилюючи принцип спеціалізації дослідження, спробуємо зосередити увагу 

на адміністративному законодавстві у сфері охорони здоров’я в Україні як 

складовому елементі всього національного законодавства, адміністративного 

законодавства й законодавства у сфері охорони здоров’я. 

Як свідчить вже сама назва, воно є складовим елементом національного 

адміністративного законодавства. Однак, враховуючи специфіку, обсяг, зміст 

останнього, важливо все ж таки з’ясувати, які ж все таки нормативно-правові 

акти воно охоплює, бо адміністративне законодавство – це і законодавство, 

яке визначає засади публічного адміністрування в цілому, використання всіх 

його інструментів, функціонування всіх його суб’єктів зокрема, і яке 

регламентує засади адміністративної відповідальності, і адміністративного 

процесу (щоправда, стосовно останнього спостерігається наукова дискусія 

щодо сучасного розуміння та співвідношення «адміністративного процесу», 
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«адміністративного судочинства», «адміністративного провадження», 

«адміністративної процедури» тощо й існування кількох базових підходів 

щодо нормативного закріплення їх засад, що, безперечно, впливає на 

формування новітнього адміністративного законодавства, що регламентує 

зазначені відносини). Адміністративне законодавство у сфері охорони 

здоров’я в Україні об’єктивно не може повністю співпадати із 

адміністративним законодавством, бо останнє регулює суспільні відносини 

не лише у сфері охорони здоров’я, а й в інших сферах. Зазначена сфера є 

лише одним із елементів сфери регулюючого впливу адміністративного 

права, а отже й адміністративного законодавства. Зокрема, можна навести 

положення сучасної правової науки щодо розуміння предмету 

адміністративного права, як наслідок – визначити адміністративно-правові 

норми, які покликані регулювати цей предмет, і які знаходять свій зовнішній 

вираз у адміністративному законодавстві, що й дозволить з’ясувати в 

останньому місце адміністративного законодавства, яке зорієнтоване саме на 

сферу охорони здоров’я. І, хоча останнім часом все частіше можна зустріти 

положення у вітчизняній галузевій правовій науці про те, що не варто 

виокремлювати саме сфери (окремі сфери) регулюючого впливу 

адміністративного права (наприклад, роботи Р. Мельника [251]), й 

концентрації уваги вчених-адміністративістів на дослідженні питань лише 

Загальної частини адміністративного права (Загального адміністративного 

права) й, як наслідок, підготовки новітніх галузевих навчальних джерел, які 

містять лише положення останнього [9; 143; 251]), в той же час все ще 

пануючим є підхід щодо виокремлення специфіки регулюючого впливу 

адміністративного законодавства в окремих сферах суспільних відносин, що 

дозволяє визначити й ті нормативно-правові акти, які формують 

адміністративне законодавство, які покликані закріпити засади галузевого 

регулювання (із акцентом на специфіку) у певній сфері суспільних відносин, 

якою є й охорона здоров’я в Україні. На підтвердження можна навести і 

новітні галузеві навчальні джерела, підготовлені авторським колективом 
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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого [6]. 

Розгляд питань особливостей адміністративно-правового регулювання у 

сфері охорони здоров’я в Україні в аспекті Специфіки публічного 

адміністрування (щоправда, раніше використовувався термін «державного 

управління») у сферах соціальної і гуманітарно-культурної діяльності 

держави пропонується й авторським колективом підручника 

«Адміністративне право України. Академічний курс» за загальною редакцією 

В. Авер’янова [8, с. 237-249]. При цьому зосереджено увагу на аналізі тих 

нормативно-правових актів, які регулюють відносини щодо правового 

статусу суб’єктів адміністрування, засад ліцензування, реєстрації, 

сертифікації, загальнообов’язкового соціального медичного страхування, 

державного контролю та нагляду, звертається увага на розгалуженість, 

громіздкість, суперечливість, розпорошеність відповідного 

адміністративного законодавства, яке фактично і є об’єктом систематизації. 

Незважаючи на те, що висвітлюється стан адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я в Україні початку ХХІ століття, слід зазначити, що 

такий стан справ зберігається і на сьогодні, а отже й запропонований аналіз 

законодавства щодо можливої систематизації представляє наукову та 

практичну цінність і для цього дослідження. 

Аналогічний підхід також демонструють Т. Коломоєць [185, с. 497-

509], авторський колектив підручника на чолі із С. Ківаловим [3, с. 623-653]. 

Аналіз наявних галузевих джерел свідчить про те, що предметом 

регулюючого впливу адміністративного права є: «суспільні відносини, що 

формуються у процесі публічного управління, у процесі діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб 

щодо забезпечення реалізації та захисту в адміністративному порядку прав і 

свобод громадян, надання їм, а також юридичним особам різноманітних 

адміністративних послуг; у процесі внутрішньої організації та діяльності 

апаратів усіх державних органів, адміністрацій державних підприємств, 

установ та організацій, а також у зв’язку із проходженням публічної служби; 
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у зв’язку із реалізацією юрисдикції адміністративних судів і поновлення 

порушених прав громадян та інших суб’єктів адміністративного права; під 

час застосування заходів адміністративного процесу…» [185, с. 10-11]. Це 

«суспільні відносини, які формуються в ході забезпечення органами 

виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту 

прав, свобод і законних інтересів фізичних осіб і юридичних осіб, а також в 

процесі державного та самоврядного управління в сферах соціально-

економічного, адміністративно-політичного розвитку та охорони публічного 

порядку» [8, с. 73].  

Отже, як бачимо, не лише сфера охорони здоров’я формує сферу 

регулюючого впливу адміністративного права, а отже і дії адміністративного 

законодавства, оскільки останнє є «…системою нормативно-правових актів, 

у яких містяться найбільш загальні й важливі адміністративно-правові 

норми» [8, с. 147]. Адміністративне право регулює: «суспільні відносини, що 

виникають у зв’язку із забезпеченням суб’єктами публічної влади, 

насамперед, публічною адміністрацію, прав, свобод людини та громадянина, 

відносини у сфері публічного управління об’єктами державної та 

комунальної власності, відносини, які мають місце у 

внутрішньоорганізаційній діяльності органів публічної влади з інституціями 

громадянського суспільства» [143, с. 67; 251, с. 58]. Дещо узагальнене 

формулювання предмету сучасного адміністративного права, а отже і дії 

адміністративного законодавства пропонують автори підручника 

«Адміністративне право України. Повний курс», зосереджуючи свою увагу 

на тому, що це «суспільні відносини, що виникають у зв’язку із 

забезпеченням суб’єктами публічної адміністрації прав і свобод та законних 

інтересів приватних осіб у процесі надання адміністративних послуг, а також 

адміністративна діяльність суб’єктів публічної адміністрації щодо здійснення 

публічної управлінської діяльності» [9, с. 29]. Узагальнюючи своє 

визначення, вчені-адміністративісти зазначають, що за допомогою 

адміністративно-правових норм, а отже і адміністративного законодавства, 
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здійснюється регулювання суспільних відносин «…з надання 

адміністративних послуг та здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності 

публічної адміністрації» [9, с. 30]. Отже, можна стверджувати, що 

адміністративне законодавство як форма зовнішнього виразу 

адміністративного права, пов’язане із всією сферою публічного 

адміністрування, в т.ч. й у сфері охорони здоров’я. Остання є лише однією із 

складових сфери регулюючого впливу галузі та дії законодавства. Можна 

навіть стверджувати, що сфера охорони здоров’я була, є і буде у 

майбутньому сферою такого впливу і дії, поряд із адміністративно-

політичною, економічною сферою. Якщо раніше представники вітчизняної 

адміністративно-правової наукової спільноти традиційно виокремлювали 

саме такі ти узагальнені складові сфери регулюючого впливу 

адміністративного права та дії адміністративного законодавства [8, с. 1; 168], 

у сучасних галузевих джерелах можна знайти й більш деталізовані підходи 

до виокремлення таких сфер [9, с. 325-363]. Щоправда, простежується стійка 

тенденція до виокремлення охорони здоров’я як елементу «соціальної 

сфери», «соціально-гуманітарної сфери» [3]. А, наприклад, у підручнику 

«Адміністративне право України. Повний курс» взагалі виокремлюється, 

поряд із публічним адмініструванням у сфері юстиції, національної безпеки, 

економіки, й публічне адміністрування у сфері охорони здоров’я як 

складового елементу «Спеціального адміністративного права (публічного 

адміністрування в деяких сферах)» [9, с. 354-362]. Хоча і дивним є 

запропонований варіант виокремлення «деяких сфер», в той же час важливо, 

що охорона здоров’я розглядається як складова сфери дії адміністративного 

права та адміністративного законодавства. 

Отже, цілком можна запропонувати тезу про те, що сфера охорони 

здоров’я є сферою регулюючого впливу норм адміністративного права і дії 

адміністративного законодавства. Щоправда, останнє, у свою чергу, не 

регулює абсолютно всі суспільні відносини, які виникають у сфері охорони 

здоров’я. І це є цілком виправданим, бо сфера охорони здоров’я є сферою 
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регулюючого впливу й інших галузей права та дії галузей законодавства. 

Лише певні відносини у сфері охорони здоров’я є предметом 

адміністративно-правового регулювання. Такими відносинами є ті, які 

безпосередньо пов’язані із публічним адмініструванням. Це, перш за все, 

суспільні відносини, які безпосередньо пов’язані із «організацією охорони 

здоров’я, ефективністю її функціонування… що і є найважливішим 

завданням публічної влади, яке вона реалізує через свої органи» [9, с. 354]. 

Аналізуючи положення Основ законодавства України про охорону здоров’я 

[280], зокрема у частині визначення основних принципів охорони здоров’я в 

Україні, цілком можна виокремити кілька умовних блоків адміністративного 

законодавства, яке регулює суспільні відносини у сфері охорони здоров’я, і 

яке можна визнати об’єктом його систематизації. Це адміністративне 

законодавство, яке безпосередньо визначає засади організації та 

функціонування суб’єктів публічної адміністрації у сфері охорони здоров’я, – 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками, Національної служби 

здоров’я України, інших центральних органів виконавчої влади, яким 

підпорядковуються заклади охорони здоров’я (наприклад, Міністерство 

внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, Служба безпеки 

України тощо), місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування, Національної академії медичних наук України тощо. Це 

також адміністративне законодавство, яке безпосередньо визначає 

«…забезпечення загальнодоступності медичних послуг (медичної допомоги), 

якості та безпеки медичних та фармацевтичних послуг, гарантованого 

державного обсягу медичних послуг і ліків, які фінансуються за рахунок 

державного бюджету, і нарешті державного контролю і нагляду у сфері 

охорони здоров’я» [9, с. 356]. Отже, безпосередні відносини між приватними 

суб’єктами у сфері охорони здоров’я не є сферою дій адміністративного 

законодавства, а отже і не є об’єктом його систематизації. Одночасно 



47 
 
вищезазначене законодавство і не є адміністративним законодавством у 

повному його розумінні, бо останнє діє й щодо інших сфер суспільних 

відносин, й щодо інших питань. Так, наприклад, адміністративне 

законодавство діє у сфері деліктних відносин, в т.ч. й у сфері охорони 

здоров’я, у зв’язку із недотриманням встановлених публічною 

адміністрацією нормативів діяльності. Щоправда, не тільки ці порушення 

визнаються адміністративними правопорушеннями й передбачають 

можливість притягнення винних осіб за їх вчинення до адміністративної 

відповідальності. Тобто та частина адміністративного законодавства, яка 

визначає засади адміністративної відповідальності у сфері охорони здоров’я, 

є й складовою об’єкта систематизації адміністративного законодавства у 

зазначеній сфері відносин. Решта адміністративного законодавства такою 

складовою не є. Така ж ситуація й із адміністративним законодавством, яке 

визначає, наприклад, засади державного контролю та нагляду у сфері 

охорони здоров’я. При цьому адміністративне законодавство, яке взагалі 

визначає засади державного контролю і нагляду, або ж їх засади в інших 

сферах суспільних відносин, об’єктом систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я не є. Отже до об’єкту систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я цілком можна 

віднести окремі положення Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо підстав, провадження, стягнень тощо), Основи 

законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 року, Закони 

України (наприклад, від 19.10.2017 року «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення», від 14.11.2017 року «Про підвищення 

доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», від 

12.12.1991 року «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий соціальний захист людей, які 

живуть з ВІЛ», від 24.02.1994 року «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», від 15.02.1995 року «Про наркотичні 

засоби, психотропні речовини і прекурсори» тощо), значну кількість 
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різноманітних підзаконних актів, в т.ч. постанову Кабінету Міністрів 

(наприклад, від 27.12.2017 року «Про утворення Національної служби 

здоров’я України», від 30.11.2016 року «Про затвердження Порядку 

створення госпітальних округів», від 27.12.2017 року «Про затвердження 

Методики розрахунку вартості послуг з медичного обслуговування» тощо), 

розпорядження Кабінету Міністрів України (наприклад, від 27.12.2017 року 

«Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні 

на період до 2030 року», від 30.11.2016 року «Про схвалення Концепції 

реформи фінансування системи охорони здоров’я» тощо), накази 

Міністерства охорони здоров’я України (наприклад, від 19.03.2018 року «Про 

затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», від 

19.03.2018 року «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає 

первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який 

надає первинну медичну допомогу» тощо). Як і адміністративне 

законодавство взагалі, так і його складова, яка діє у сфері охорони здоров’я в 

Україні, воно є значним за обсягом, різним за зовнішніми формами свого 

існування, із різними суб’єктами його розробки та прийняття, із різною 

безпосередньою сферою своєї дії (за елементами охорони здоров’я), 

територією дії (загальнодержавне, регіональне, локальне тощо), за терміном 

дії (безстрокове, на повний термін тощо) тощо. Специфіка об’єкту 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні впливає і на специфіку предмету такої систематизації, а отже 

розмаїття видів нормативно-правових актів, їх назв, змісту, в т.ч. й інколи не 

тільки неузгодженого, а й суперечливого. Тим більше, що сфера дії 

адміністративного законодавства в сучасних умовах активного реформування 

є досить «мобільною», такою, що підлягає не тільки «рамковим» змінам, а й 

докорінним змінам, що й зумовлює прийняття значної кількості різних 

нормативно-правових актів, в т.ч. й тих, які є складовим елементом 

адміністративного законодавства, а це ускладнює систематизацію, бо 
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постійно змінюється об’єкт й певним чином предмет (нові зовнішні форми, 

назви, зміст). 

З’ясувавши, що адміністративне законодавство у сфері охорони 

здоров’я в Україні є складовим елементом адміністративного законодавства 

взагалі із притаманними ознаками останнього (широта сфери дії, 

багаточисельність зовнішніх форм та їх розмаїття, поліструктурність, 

мобільність, превалювання підзаконних актів різних суб’єктів прийняття, 

змістовна ускладненість колізіями, суперечливими, узагальненими, 

оціночними положеннями, переважна некодифікованість, навіть у ґенезі), 

слід зазначити, що воно за предметом свого регулювання є досить 

специфічним, бо зорієнтоване на дію у сфері охорони здоров’я. Остання – це 

«система заходів, що здійснюються з метою збереження та відновлення 

фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та 

соціальної активності людини за максимальної біологічно можливої 

індивідуальної тривалості її життя» [9, с. 354]. Цілком зрозуміло, що постає 

питання, оскільки не всі суспільні відносини у сфері охорони здоров’я 

регулює адміністративне право, а лише ті, які пов’язані із публічним 

адмініструванням, отже і адміністративне законодавство діє не щодо всіх 

відносин у зазначеній сфері відносин, як співвідноситься адміністративне 

законодавство у сфері охорони здоров’я та законодавство у сфері охорони 

здоров’я в цілому. Для того, щоб відповісти на це запитання варто звернути 

увагу на вищезгадані положення про співвідношення системи права і системи 

законодавства. Якщо виокремлюємо законодавство у сфері охорони здоров’я, 

чи існує структурний елемент системи права, який би регулював ці 

відносини? Актуалізує це питання поява в Україні значної кількості 

різноманітних публікацій, присвячених цьому питанню, в т.ч. й в аспекті 

виокремлення медичного права, охоронооздоровчого права, права охорони 

здоров’я тощо. Аналіз наявних джерел свідчить про розмаїття підходів до 

назви, змісту та місця відповідного правового об’єднання у системі 

національного права. Так, зокрема, найпоширенішим є використання терміну 
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«медичне право» для позначення цієї сукупності правових норм (наприклад, 

роботи Г. Дічко, Р. Стефончук, Б. Логвиненка, В. Стеценко та ін.), щоправда, 

можна зустріти й інші варіанти, серед яких: «право громадського здоров’я 

(наприклад, роботи Л. Гостіна), «право охорони здоров’я», 

«озоронооздоровче право» (наприклад, роботи М. Аніщенко, О. Рогової, 

А. Коваль, Р. Гревцової та ін.). С. Стеценко медичне право розглядає в якості 

«комплексної галузі права», що включає «сукупність правових норм, які 

регулюють суспільні відносини у сфері медичної діяльності» [472, с. 123]. 

Обґрунтовуючи відповідний характер права, С. Стеценко зазначає, що воно 

«дозволить на більш високому рівні здійснювати розробку принципів 

державної політики у сфері охорони здоров’я, якісніше опрацьовувати 

питання захисту прав громадян при наданні медичної допомоги, детально 

визначити правовий статус суб’єктів правовідносин, що виникають у сфері 

медичної діяльності» [472, с. 123]. Фактично, зосереджуючи увагу на 

медичній діяльності, вчений-адміністративіст й виокремлює медичне право, 

хоча й вживає словосполучення «охорона здоров’я» для позначення одного із 

завдань – «визначення пріоритетів державної політики у певній сфері 

відносин» [472, с. 123]. Те, що тільки медичну діяльність він виділяє як 

предмет медичного права дозволяє стверджувати і запропоноване ним 

визначення предмету медичного права як «суспільних відносин, що 

виникають в процесі здійснення медичної діяльності» [472, с. 121]. А це 

дозволяє все ж таки вести мову про те, що медичне право і право охорони 

здоров’я не є тотожними. Щоправда, визнаючи перше комплексною галуззю 

права, виникає питання чим же є право охорони здоров’я, якщо медичне 

право є його складовою? Яке місце воно посідає у системі національного 

права? Навіть при певній тотожності позицій вчених-юристів щодо 

використання терміну «медичне право» для позначення цієї сукупності 

правових норм, простежується навіть розмаїття підходів до його розуміння, а 

саме т.з. «вузьке розуміння» та «широке розуміння» медичного права. 

Перший підхід передбачає ототожнення медичного права лише із сукупністю 
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правових норм, які регулюють відносини, пов’язані із медичним 

обслуговуванням, медичними послугами, медичною допомогою. Так, 

Г. Дічко як прихильник саме такого розуміння медичного права зазначає, що 

воно регулює суспільні відносини з «дій медичного персоналу з лікування та 

надання додаткових послуг, надання медичної допомоги, медичних послуг, 

що здійснюються державними, комунальними та приватними закладами 

охорони здоров’я» [118, с. 11], «відносини, які виникають під час здійснення 

медичної діяльності в галузі охорони здоров’я» [118]. Із зазначеного 

зрозуміло, що автор розмежовує медичну діяльність та сферу охорони 

здоров’я, відповідно і різними є сукупності правових норм, покликаних 

регулювати відповідні відносини. Його протилежністю є «широке 

розуміння» медичного права, а саме помилкове його ототожнення із 

сукупністю правових норм, які регулюють відносини у сфері охорони 

здоров’я. Визначаючи достатньо широкий спектр відносин регулювання, які 

формують предмет, і до числа яких відносяться відносини, пов’язані із 

медичною, фармацевтичною діяльністю, із організацією функціонування 

системи охорони здоров’я, в той же час використовується термін «медичне 

право», який, на жаль, не узгоджується із змістом того визначення, для 

позначення якого він використовується. 

Щоправда, є й інші положення у вітчизняній правовій науці, автори 

яких слушно пропонують розмежовувати медичне право, фармацевтичне 

право, право громадського здоров’я, право забезпечення функціонування 

системи охорони здоров’я як складових комплексного правового об’єднання, 

яким і є право охорони здоров’я і для його позначення використовувати 

термін «право охорони здоров’я» (наприклад, роботи А. Коваль, Р. Гревцової 

та ін.). І у цьому аспекті цілком можна зазначити, що не всі ці відносини 

будуть регулюватися із урахуванням специфіки адміністративно-правового 

методу й входити до предмету адміністративного права. Отже, у сфері 

охорони здоров’я регулюючий вплив концентрують норми комплексного 

правового угрупування – право охорони здоров’я, певну частину із яких 
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формують норми адміністративного права. Перш за все, це норми, покликані 

регулювати відносини громадського здоров’я, окремі відносини публічного 

адміністрування медичної, фармацевтичної діяльності. 

Цікавою у цьому аспекті виглядає позиція авторського колективу 

навчального посібника «Медичне право України» за загальною редакцією 

С. Стеценка, згідно з якою у регулюванні відносин сфери охорони здоров’я 

вони пропонують виокремлювати: «ті, що пов’язані з наданням медичної 

допомоги, правовим статусом пацієнтів, медичних та фармацевтичних 

працівників, фінансуванням охорони здоров’я, оздоровчо-профілактичною 

діяльністю, забезпеченням безпечних умов життєдіяльності, організацією та 

управлінням охорони здоров’я та безпекою» [247]. Знову ж таки їх аналіз 

свідчить про комплексний характер відносин у сукупності, що вимагає 

аналогічного підходу до їх врегулювання. Навіть самі автори, 

використовуючи розмаїття термінів для позначення цих відносин, вже 

підтверджують нетотожність цих відносин лише із медичною сферою, а отже 

й потребу як комплексного терміну для їх позначення, так і комплексного їх 

регулювання. 

Так, можна згадати про численні роботи Р. Гревцової, безпосередньо 

присвячені як проблематиці права охорони здоров’я (саме цей термін вона 

пропонує використати), так і перспективам його подальшого розвитку. 

Зокрема, вона цілком слушно зазначає про істотне розширення сфери 

регулюючого впливу у зазначеній сфері відносин за рахунок «громадського 

здоров’я» й про виокремлення «права громадського здоров’я» як елементу 

«права охорони здоров’я» [98, с. 192]. Із посиланням на роботи відомого 

вченого Л. Гостіна [529, с. 4], вона пропонує визначати «функції та обов’язки 

держави у співпраці із закладами охорони здоров’я, засобами масової 

інформації, бізнесом академічними колами, громадськими, щодо 

забезпечення умов для зміцнення здоров’я населення, а також підстав і меж 

обмеження державою прав і охоронюваних законом інтересів особи в 

інтересах суспільства» [98, с. 194]. І саме ці відносини є предметом 
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регулювання норм адміністративного права, а отже адміністративне 

законодавство, яке орієнтоване на відповідні відносини, є об’єктом 

систематизації. 

Також варто наголосити на тому, що Р. Гревцова слушно зазначає, що в 

сучасних умовах «обрії медичного права істотно розширилися» [98, с. 194] й 

є підстави для розвитку як «права охорони здоров’я», яке включає «власне 

медичне право, фармацевтичне право й правове забезпечення 

функціонування системи охорони здоров’я» [98, с. 194; 410, с. 164]. До того 

ж такої позиції дотримується й О. Рогова [410, с. 164]. Про існування 

«охоронооздоровчого права» (щоправда, термін виглядає дещо «строкатим») 

зазначає і А. Коваль й пропонує вважати його основою для виокремлення 

відповідного законодавства як об’єкту систематизації законодавства у сфері 

охорони здоров’я із використанням оптимального, на її погляд, виду, яким є 

консолідація [179, с. 159]. Щоправда, в якості підсумкового акту автор 

пропонує розробити і прийняти Кодекс законів України про охорону 

здоров’я [179, с. 159], що не у повній мірі узгоджується із попередньою 

пропозицією щодо оптимального виду систематизації. 

І. Галичанський, аналізуючи питання юридичної регламентації в 

Україні в аспекті системно-структурного аналізу, вважає за доцільне в основу 

вирішення відповідного питання покласти співвідношення понять «медична 

допомога» та «охорона здоров’я» [73, с. 59]. При цьому враховувати ці 

нормативні дефініції – «медичної допомоги» та «охорони здоров’я», зокрема 

положення ст. 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я та 

рішення Конституційного Суду України від 25.11.1998 року № 15-рп/98 

(справа про платні послуги) що і дозволяє зробити висновок про те, що 

«медична допомога – це складова охорони здоров’я» [73, с. 59]. Як результат, 

пропонується розмежовувати медичне право і право охорони здоров’я, при 

цьому перше є складовою частиною останнього. Отже, потрібно 

розмежовувати і медичне законодавство та законодавство про охорону 

здоров’я, співвідношення яких є аналогічним до співвідношення правових 



54 
 
аналогів. Відповідне законодавство є не тільки великим за обсягом та актами, 

а й характеризується «відсутністю єдиної термінології, єдиних правових 

стандартів регулювання, єдиних підходів до врегулювання різних видів 

діяльності» [73, с. 60-61]. Окрім того, виокремлюється й ще одна специфіка 

відповідного законодавства, що зумовлює «складність його систематизації» – 

це «…потреба чіткого його узгодження з нормативно-правовими актами, що 

стосуються інших сфер, які інколи мають інші цілі та завдання» [73, с. 59]. 

Цікавою виглядає позиція М. Аніщенко щодо потреби виокремлення 

«права охорони здоров’я» як такого, що охопило всі норми права, покликані 

врегулювати відносини у зазначеній сфері відносин. Варто підтримати цю 

ідею у аспекті розмаїття підходів щодо назви, змісту цього об’єднання 

правових норм й пошуку того оптимального варіанту, який би дозволив не 

тільки забезпечити узгодженість назви і змісту, а й повноту, вичерпність, 

зрозумілість назви. Щоправда, незважаючи на раціональність підходу до 

пошуку назви, дещо довільним виглядає положення щодо змісту цього 

нормативного утворення та визначення його місця у системі національного 

права. Так, наприклад, достатньо новаторську позицію демонструє 

М. Аніщенко, обґрунтовуючи т.з. «надгалузевий» характер права охорони 

здоров’я [18]. Зокрема в якості предмету регулювання пропонується 

виокремлювати: «відносини, які виникають у процесі здійснення медичної 

діяльності; відносини у процесі фармацевтичної діяльності; відносини у 

процесі здійснення діяльності народних цілителів; відносини у діяльності 

громадських об’єднань, метою яких є охорона здоров’я; відносини у 

діяльності юридичних осіб (установ, підприємств, організацій) з охорони 

праці; відносини у процесі здійснення управлінської діяльності органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування у сфері охорони 

здоров’я; відносини у діяльності фізичних осіб, спрямованої на збереження 

власного здоров’я та здоров’я інших людей; відносини у процесі здійснення 

ветеринарної медицини та фармацевтичної діяльності; відносини у процесі 

притягнення до юридичної відповідальності за правопорушення у сфері 
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охорони здоров’я» [18, с. 17]. Окрім того, додатково уточнюється про 

доцільність розширення сфери регулюючого впливу за рахунок «відносин із 

запобігання та протидії корупції у сфері охорони здоров’я через виняткову 

важливість для держави та суспільства в цілому» [18, с. 17]. На перший 

погляд, достатньо деталізоване визначення предмету, втім його детальний 

аналіз свідчень про дещо суперечливий підхід, поверхневий підхід автора до 

його формулювання. Незрозуміло чому двічі зазначається про відносини у 

фармацевтичній сфері і чому згадується ветеринарна медицина? Можна було 

б зробити припущення, що автор роботи випадково продублював й 

автоматично перерахував й ветеринарну медицину. Однак визначаючи 

систему права охорони здоров’я, у роботі уточнюється позиція автора, а 

саме: «особливостями системно-структурної побудови права охорони 

здоров’я є такі: наявність двох комплексних галузей – медичного та 

фармацевтичного права; підгалузей – права громадського здоров’я, 

ветеринарного права; інститути народних цілителів, ерготерапії, фізичної 

терапії, охоронооздоровчої діяльності; комплексні інститути, що входять до 

складу декількох галузей права, – охорони праці, паліативного догляду; 

інституту, який є спільним для медичного та фармацевтичного права, – 

клінічних випробувань лікарських засобів» [18, с. 17]. Постійно зазначаючи 

про інтегративну природу права охорони здоров’я, у роботі звертається увага 

на комплексність його галузей, інститутів, щоправда достатньої аргументації 

на користь того, що це саме галузі, із притаманними саме для галузі всіма її 

органами, не надається. Навіть аналізу т.з. «над галузевого» характеру права 

охорони здоров’я також не надається, за винятком цитати із робіт 

С. Алексєєва та Р. Дудник щодо тенденції розвитку «інтегративних 

комплексних галузей права» [18, с. 16; 128]. Так само, як і обґрунтування 

включення до системи права охорони здоров’я окремих складових. Так, 

наприклад, зазначаючи про те, що до нього в якості підгалузі входить 

ветеринарне право, автор роботи лише зазначає, що воно має свої інститути 

«ветеринарної медицини, ветеринарної фармації тощо» [18, с. 17]. Далі 
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наводить формулювання предмету ветеринарного права як «сукупності норм 

права, пов’язаних із здоров’ям тварин, яке безпосередньо впливає на здоров’я 

людей, що зумовлюється станом продуктів харчування та інших виробів 

тваринного походження, зважаючи на небезпеку зоонозів і пріонних хвороб 

тощо» [18, с. 16; 64, с. 38], яке раніше було запропоноване авторами 

підручника за заг. ред. В. Єрмоленка [64, с. 38], який розглядає ветеринарне 

право в якості «комплексного інституту аграрного права, який об’єднує 

правові норми, що регулюють ветеринарні відносини» [492]. Отже, не 

заперечуючи раціональності підходу М. Аніщенко до дослідження феномену 

права охорони здоров’я, його співвідношення із ветеринарним, медичним 

правом, правом громадського здоров’я тощо, з’ясування його комплексного 

характеру, в той же час дещо безпідставними, довільними у формулюванні 

виглядають його висновки щодо галузевого характеру медичного, 

фармацевтичного права, над галузевого характеру права охорони здоров’я 

тощо. 

Аналізуючи все зазначене, цілком можна стверджувати, що відносини 

у сфері охорони здоров’я регулюються комплексним об’єднанням норм 

права, яким є право охорони здоров’я. Не ставлячи за мету обґрунтування 

його специфічних властивостей та визначення місця в системі національного 

права, можна стверджувати, що і зовнішньою формою його існування є 

законодавство у сфері охорони здоров’я, складовою якого є й нормативно-

правові акти, які містять адміністративно-правові норми. Визначення таких 

актів безпосередньо пов’язане із безпосередньою предметною сферою їх дії. 

Аналізуючи в цілому вітчизняне законодавство у сфері охорони здоров’я, 

цілком можна погодитися із О. Клименко у тому, що надмірною є кількість 

нормативно-правових актів, які регулюють відповідні відносини, при цьому 

вони можуть містити різну кількість адміністративно-правових норм. 

Завеликою є кількість саме підзаконних актів, які мають «переважно 

відомчий характер» [176]. Можна погодитися із тим, що такі акти потрібні, 

бо вони деталізують правове регулювання різних відносин у сфері охорони 
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здоров’я, однак це виправдано лише у випадку їх безпосередньої орієнтації 

на «специфічні медичні, фармацевтичні питання, питання громадського 

здоров’я» [176]. Однак, якщо це безпосередньо «зачіпає» права осіб, це вже 

сфера винятково законодавчого регулювання і аж ніяк не підзаконного. «Не 

може бути визнана нормативною практика видання галузевих наказів, 

інститутів, положень тощо, у яких «коректуються» й «уточнюються» 

установлені законом права громадян або ж порушуються їх інтереси, 

враховуючи, що більшість відомчих нормативно-правових актів офіційно не 

публікуються, а отже є невідомою» [176]. Не варто забувати і про 

регіональну нормотворчість у зазначеній сфері відносин, відсутність 

правової експертизи повної кількості таких актів у Міністерстві юстиції 

України тощо, що й дозволяє умовно навіть виділити кілька основних 

специфічних властивостей національного законодавства у сфері охорони 

здоров’я, елементом якого є нормативно-правові акти, які містять 

адміністративно-правові норми. Серед них: «галузеві закони України не є 

законами прямої дії, завдяки тому що не містять реальних механізмів їх 

реалізації; різноманіття й безліч нормативно-правових актів різного рівня, 

присвячених одному питанню, які не завжди тлумачаться однаково; 

різнозмістовність законодавчих та підзаконних актів, і, як наслідок, 

різноваріативність тлумачення; активна локальна нормотворчість, що 

ускладнює управління сферою охорони здоров’я на місцях; відсутність 

єдиного консолідованого акту у зазначеній сфері відносин, регламентація 

різних питань актами різних суб’єктів, завдяки чому ускладнюється доступ 

до них, ознайомлення із їх змістом та їх застосування» [176]. Можна навіть 

згадати про розподіли нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я 

за різними критеріями (щоправда, лише законів), що дозволило хоча б 

з’ясувати приблизну їх кількість [117, с. 9–12]. Щоправда, враховуючи 

специфічну сфери їх дії, а також вітчизняної сучасної нормотворчості, вести 

мову про з’ясування кількісних показників законодавства у сфері охорони 

здоров’я в Україні в цілому та адміністративного законодавства можна лише 
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умовно. Адміністративне законодавство у сфері охорони здоров’я в Україні є 

й складовою законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. Не тільки 

завеликими є його кількісні показники із превалюванням підзаконної 

складової, а різноваріативними є й якісні показники, що й визначає предмет 

систематизації (щодо юридичної сили, назви, суб’єкту прийняття, території 

дії, часу дії, суб’єктів, на яких спрямована юридична сила, досконалість 

змісту, в т.ч. за рахунок своєчасних змін та доповнень, проходження правової 

експертизи та реєстрації у Міністерстві юстиції України, відповідності 

європейським та міжнародно-правовим стандартам, доступності до суб’єктів 

реалізації адміністративно-правових норм, структури тощо).  

Це дозволяє запропонувати висновок про те, що об’єктом 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні є саме адміністративне законодавство. Його запропоновано 

розглядати, підтримуючи т.з. «широку концепцію його розуміння», як 

сукупність всіх чинних нормативно-правових актів, які регулюють питання 

публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я в Україні. 

Обґрунтовується доцільність використання понять «адміністративне 

законодавство у сфері охорони здоров’я в Україні» та «нормативно-правові 

акти у сфері охорони здоров’я в Україні» в якості синонімів для визначення 

об’єкта систематизації. Відповідний об’єкт систематизації слід розглядати в 

якості складової адміністративного законодавства України в цілому, що 

безперечно вплине, а отже це потрібно урахувати у процесі систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. Його 

також варто розглядати і в якості складової національного законодавства у 

сфері охорони здоров’я («охороноздоровчого законодавства»), яке, перш за 

все, пов’язане із урегулюванням відносин забезпечення та організації 

охорони здоров’я, а також деяких відносин, пов’язаних із публічним 

адмініструванням медичної та фармацевтичної діяльності. Що також впливає 

і має бути враховане під час систематизації адміністративного законодавства 

у сфері охорони здоров’я в Україні. 
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Вважається за доцільне розмежовувати об’єкт і предмет систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, й 

першим вважати адміністративне законодавство у зазначеній сфері відносин, 

а іншим – форму, назву, зміст окремих нормативно-правових актів, які 

містять адміністративно-правові норми, зорієнтовані на сферу охорони 

здоров’я в Україні. Об’єкт і предмет відповідної систематизації 

запропоновано розглядати у їх співвідношенні як цілого і частини. 

 

 

1.2. Систематизація законодавства: поняття, ознаки, сутність. 

Особливість систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні 

 

 

Одразу слід зазначити, що систематизація законодавства – питання, 

яке привертало увагу вчених-юристів у різні історичні періоди розвитку 

вітчизняної правової науки, і яке на сьогоднішній день не втрачає своєї 

актуальності, теоретичного та практичного значення. Підтвердженням цьому 

можуть слугувати численні роботи як вчених-фахівців з теорії держави та 

права, так і представників галузевих правових наук. Так, наприклад, 

загальнотеоретичні питання систематизації законодавства знайшли своє 

висвітлення у роботах І. Борщевського [50], Л. Горбунової [95], 

А. Граціанова [96], Ж. Дзейко [113], М. Дімчогло [116], Л. Добробог [122], 

Д. Керімова [173], С. Максимова [239], Б. Малишева [241], С. Меленка [248], 

Є. Погорєлова [305], В. Смородинського [457] та ін. Питання систематизації 

законодавства, яке регулює суспільні відносини у певній сфері, знайшли 

висвітлення у роботах представників різних галузевих наук, при цьому 

ступінь глибини дослідження, як і спектр дослідження, є доволі різними. Так, 

наприклад, Ю. Атаманова звертає увагу на засади систематизації 

інноваційного законодавства [20], як і В. Кудрявцев [206], О. Бакалінвська – 
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конкурентного законодавства [28], С. Баранов та К. Череповський, 

В. Залізняк, В. Ліпкан – інформаційного законодавства [30], [505], [150], 

[222]. Систематизація податкового законодавства висвітлена у роботах 

Д. Белінського [40], С. Сарани [422], адміністративно-деліктного 

законодавства – у роботах Б. Бурбела [53], Г. Джагупова [112], законодавства 

у галузі екологічної безпеки з у роботах Ю. Власенко [66], екологічного 

законодавства – у роботах П. Гвоздика [75], А. Гетьмана [79], 

фармацевтичного законодавства (»законодавства, що регулює відносини у 

фармацевтичній сфері») – у роботах І. Герасименко, І. Петрова [77], 

транспортного законодавства – у роботах Є. Довженко [124], законодавства у 

сфері цивільного захисту – у роботах В. Доманського [126], виборчого 

законодавства – у роботах В. Долежан [125], аграрного законодавства – 

І. Духневич [130], В. Єрмоленка, законодавства, що регулює відносини у 

будівельній галузі, – у роботах В. Євтушенка [137], цивільного законодавства 

– Н. Калашник [160], Н. Кузнецової [207], митного законодавства – 

А. Калініченко [162], земельного законодавства – Т. Коваленко [178], 

підприємницького (господарського) законодавства – Н. Кузнецової, 

трудового законодавства – О. Лавріненко [212], окремих інститутів 

адміністративно-деліктного законодавства – у роботах Д. Лук’янця [230], 

законодавства у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – у роботах 

М. Малишевої [242], муніципального законодавства – у роботах 

К. Можаровської [254], законодавства у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху – у роботах В. Доненка, І. Новосардової [264], 

законодавства у сфері інтелектуальної власності – у роботах О. Орлюк [278], 

М. Пушкар [395], банківського законодавства – у роботах О. Селезньової 

[437], адміністративно-процедурного законодавства – у роботах А. Школика 

[518], законодавства у сфері медичного обслуговування населення – у 

роботах С. Пєткова [520], законодавства, що регулює відносини електронних 

комунікацій (а точніше «права електронних комунікацій») – у роботах 

А. Барікової [33] та ін.. Окрім того, в наявності значна кількість робіт, 
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безпосередньо присвячених окремим видам систематизації: як 

загальнотеоретичним аспектам, так і їх специфіці із акцентом на галузеве 

(підгалузеве чи інституційне) законодавство. Так, наприклад, кодифікація 

екологічного законодавства зацікавила В. Андрейцева [16], цивільного 

законодавства – А. Амеліну [14], виборчого законодавства – О. Богашова 

[43], адміністративно-процедурного законодавства – Т. Коломоєць [187], 

Д. Астахова [19], адміністративно-деліктного законодавства – Ш. Гаджиєву 

[72], І. Федорова [493], І. Болокан [44], Ю. Пирожкову [295], П. Баранчика 

[31], інноваційного законодавства – Ю. Атаманову [21], податкового 

законодавства – Д. Билінського [40], І. Бондаренко [48], законодавства про 

охорону здоров’я – З. Гладуна [90], кримінального законодавства – 

В. Грищука [103], цивільного законодавства – А. Довгерта [123], цивільного 

процесуального законодавства – О. Задоєнка [145], загальнотеоретичні 

питання кодифікації – Є. Гетьмана [81] та ін. При цьому Є. Гетьман звернув 

увагу і на феномен консолідації законодавства [81], як, до речі, і А. Гресь 

[100], М. Дімчогло [115], О. Лавріненко [212], С. Легуша [216], С. Меленко 

[249]. Проблематика інкорпорації законодавства зацікавила Л.М. Добробог 

[120], В. Ліпкана [221], В. Мамутова [243], О. Селезньову [436], 

К. Череповського [506] та ін. Також слід зазначити, що питання 

систематизації законодавства висвітлюються як у енциклопедично-

словниковій правовій літературі [59], так і у навчальних джерелах з теорії 

держави та права (наприклад, роботи Н. Оніщенко, П. Рабіновича, 

О. Петришина, С. Погребняка та ін.), так і у галузевих навчальних джерелах 

(як правило, у підрозділах, присвячених джерелам права). 

Отже, відзначаючи достатній інтерес представників вітчизняної 

правової науки до проблематики систематизації законодавства, в той же час 

слід зупинитися на основних положеннях сучасної вітчизняної теорії 

систематизації законодавства для того, щоб у перспективі виділити 

специфічні ознаки, сутність систематизації адміністративного законодавства, 

що регулює відносини, пов’язані із охороною здоров’я. Почати слід із назви. 
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Так, «систематизація законодавства» – це словосполучення, яке 

використовується у вітчизняній правовій науці для позначення «діяльності із 

приведення нормативно-правових актів у впорядковану систему» [59, с. 718]. 

«Систематизація (від грец. Systematicos – упорядкований) – внесення у масив 

нормативно-правових актів певного порядку, розміщення їх у відповідності 

до певних критеріїв» [509, с. 219], «це результат впорядкування та зведення 

до єдності положень нормативно-правових актів та міжнародних договорів, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України» [199, с. 62], 

«це діяльність, спрямована на впорядкування нормативно-правових актів, 

приведення їх до певної системи» [483, с. 192], «це діяльність щодо зведення 

нормативно-правових актів у цілісні комплекси» [398, с. 126], «це комплекс 

заходів, спрямованих на приведення нормативно-правових актів у певну 

структурну впорядкованість» [509, с. 219]. «це діяльність з приведення в 

єдину систему чинних нормативно-правових актів на основі знань про 

систему права і потреби зробити ці приписи більш доступними для всіх осіб» 

[132, с. 21], «це впорядкування діючих нормативно-правових актів за 

допомогою їх приведення в єдину узгоджену систему на основі спеціальних 

правил і приймів юридичної техніки з метою сприяння правотворчості, право 

реалізації, правозастосування, правової обізнаності, підвищення правової 

культури» [521, с. 10-11], «це впорядкування і вдосконалення чинних 

нормативно-правових актів шляхом їх опрацювання, перегляду і викладу в 

певному порядку у формі збірників (довідників) чи актів (предметних, 

системно-предметних, хронологічних та ін.) чи зведення кодифікованих 

актів» [8, с. 148], «це видання тематичних збірників (зібрань) повних текстів 

нормативно-правових актів, публікацій нормативно-правових актів в 

офіційних бюлетенях у хронологічному та тематичному порядку, складання 

зводів законів або кодексів законодавчих актів, створення автоматизованих 

баз даних повних текстів нормативно-правової та нормативно-технічної 

інформації» [176], «… різновид правової діяльності, що здійснюється 

уповноваженими суб’єктами щодо впорядкування нормативно-правових 



63 
 
актів у певну науково-обгрунтовану систему задля зручності користування 

ними на практиці, усунення можливих суперечностей, неточностей, 

прогалин, можливості оперативно знаходити й правильно тлумачити 

необхідні правові норми» [50, с. 23]. Це «вид юридичної діяльності по 

зведенню всіх нормативно-правових актів України в упорядковану систему» 

[457, с. 19], «результат впорядкування та зведення до єдності положень 

нормативно-правових актів та міжнародних документів,згода на 

обов’язковість яких надана Верховною радою України» [200, с. 9], «це 

діяльність по упорядкуванню й удосконаленню нормативного матеріалу 

шляхом його обробки і розміщення за класифікаційними критеріями, що 

обираються відповідно до того, які завдання розв’язуються цією діяльністю» 

[96, с. 8], «це особливий вид правової діяльності уповноважених органів, 

посадових осіб, що є вагомим елементом правової політики держави і 

полягає в удосконаленні законодавства, приведення нормативно-правових 

актів, що регулюють певну групу відносин, у цілісну, внутрішньо і зовнішньо 

узгоджену, несуперечливу систему, побудовану за єдиними критеріями та 

ідентичними принципами» [193, с. 8]. 

Як бачимо, складне словосполучення містить два слова 

«систематизація» і «законодавство» й за рахунок їх поєднання має 

можливість зробити акцент на певному виді діяльності й на об’єкті такої 

діяльності. Щодо «законодавства» вже мова йшла у попередньому підрозділі 

й вже з’ясовано його феномен, саме тому акцент уваги варто зосередити саме 

на першій складовій відповідної назви, якою є «систематизація». 

Незважаючи на певну близькість понять «систематизація» та «система», їх 

ототожнювати не варто, оскільки перша передбачає певну цілеспрямовану 

послідовність дій певних суб’єктів, в той час остання – це певна сукупність 

елементів, пов’язаних зв’язками й певними ознаками, які й зумовлюють її 

ресурс. Саме тому «систему» слід розглядати як певний елемент мети 

систематизації, оскільки остання передбачає «… приведення нормативно-

правових актів у впорядковану систему» [59, с. 718]. Систематизацію 
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законодавства не варто ототожнювати із «системою законодавства», оскільки 

остання представляє собою «… структуровану сукупність взаємоузгоджених 

чинних нормативно-правових актів, через яку норми права набувають 

формальної визначеності за допомогою діяльності суб’єктів нормотворчості» 

[59, с. 710]. Якщо систематизація – це послідовність дій, діяльність, система 

законодавства – це сукупність нормативно-правових актів (законодавства у 

широкому розумінні), які є чинними, структуровано взаємоузгодженими. Не 

варто узгоджувати «систематизацію законодавства» із «системним способом 

тлумачення», який розглядається як «з’ясування змісту норми права в 

контексті її зв’язків з іншими нормами права» [59, с. 719]. Отже, мова йде 

про з’ясування для суб’єкта та роз’яснення ним для інших змісту норми 

права, «виходячи з аналізу іншої норми права, яка пов’язана із тією, зміст 

якої з’ясовується і роз’яснюється» [59, с. 719]. Якщо при систематизації мова 

йде про діяльність по упорядкуванню норм права, приведення їх у 

впорядковану систему, при системному способі тлумачення діяльність 

пов’язується із «незмінним» текстом норми права. Якщо систематизація 

передбачає модифікацію змісту правових приписів, тлумачення будь-якої 

модифікації не передбачає, а лише «роботу» з наявним незмінним 

нормативно-правовим матеріалом. Систематизація таким чином містить 

елементи нормотворчого процесу (ступінь прояву залежить від способи та 

виду), однак її не варто помилково ототожнювати із нормотворчістю, яка 

традиційно розглядається як «… діяльність уповноважених суб’єктів, що 

спрямована на створення(об’єктивізацію), зміну, припинення та 

систематизацію нормативно-правових приписів» [59, с. 360]. Систематизація 

відрізняється від нормотворчості тим, що, використовуючи як свій об’єкті 

вже наявні нормативно-правові акти, суб’єкт «інтегрує та диференціює 

нормативні положення» [478, с. 397], а не «працює із нульовим» нормативно-

правовим масивом. Отже, цілком можна вести мову про те, що 

нормотворчість та систематизація співвідносяться як ціле і частина, оскільки 

нормотворчість пов’язані, в т.ч. й із абсолютною новаційністю процесу, а 
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систематизація – із «наявним» для узгодження, опрацювання нормативно-

правовим матеріалом. Безперечно, за підсумками систематизації можуть 

розроблятися як зовнішні форми вияву її результату – кодифіковані акти або 

ж інші акти, збірки нормативно-правових актів, однак вони готуються на 

підставі опрацювання чинних нормативно-правових актів, в той час як 

нормотворчість передбачає й створення абсолютно нових нормативно-

правових актів («роботу з нуля»). Не варто помилково ототожнювати 

систематизацію із законотворчістю, як діяльністю, яка передбачає розробку й 

прийняття саме законодавчих актів, в той час як систематизація пов’язана із 

упорядкуванням всього масиву законодавства у широкому його розумінні (в 

т.ч. й підзаконних нормативно-правових актів). Упорядкуванню для 

приведення у певну систему підлягає все законодавство, яке містить як 

законодавчі акти, акті підзаконні акти. 

Не варто ототожнювати систематизацію законодавства із реалізацією 

у всіх її формах, що передбачає практичне втілення у життя змісту правових 

приписів. В даному випадку не передбачається будь-якої діяльності, 

пов’язаної із упорядкуванням законодавства, а лише «практичне втілення у 

життя» положень законодавства. Жодних збірок законодавства за підсумками 

реалізації не передбачається, різною є цільова спрямованість цих видів 

діяльності. 

Окрім того, не варто помилково ототожнювати систематизацію 

законодавства із кодифікацією, консолідацією, інкорпорацією, обліком 

законодавства, оскільки останні є лише окремим видами систематизації, а 

отже їх співвідношення має вигляд як співвідношення цілого та частини. 

Систематизацію слід відмежовувати від уніфікації законодавства як 

«детермінованого практикою суспільного розвитку двоєдиного, суттєво-

формалізованого процесу, спрямованого на усунення розходжень у 

регулюванні подібних або родинних явищ і створення універсальних 

різнорівневих нормативних актів чи приписів, що мають істотний вплив на 

стан усієї системи законодавства» [96, с. 10]. Систематизація та уніфікація 
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законодавства, хоча і є достатньо близькими за змістом, в той же час і 

різними видами діяльності, вони є «двома взаємообумовленими, 

стримуючими противагами в системі внутрішньодержавних відносин» [96, с. 

9]. Вони, хоча й взаємозалежні, однак саме «систематизація постійно виконує 

роль «ведучої», її активність породжує диференціацію правової матерії, а 

отже і потенційну потребу в уніфікації» [96, с. 9]. Уніфікація (від lat. Unus + 

facere) – це «процес приведення державою існуючого права до єдиних засад, 

усунення розбіжностей і надання одноманітності правовому регулюванню 

подібних або близьких видів суспільних відносин» [59, с. 796], «… процес 

усунення помилок законодавця, невиправданого дублювання у правовому 

регулюванні однорідних відносин» [59, с. 796]. 

Слід відмежувати систематизацію законодавства від адаптації 

законодавства як «одностороннього процес пристосування національних 

нормативно-правових актів до нових міжнародних зобов’язань держави з 

метою досягнення їх відповідності вимогам права певного міжнародного роб 

єднання держав» [59, с. 8]. Це процес «поетапного ухвалення і впровадження 

нормативно-правових актів України, розроблених з урахуванням положень 

законодавства ЄС» [59, с. 8], метою цього є «досягнення відповідності 

правової системи України aquis communautaire з урахуванням критеріїв, які 

висуваються ЄС до держави, що має намір вступити до нього» [59, с. 8]. 

Варто систематизацію законодавства відрізняти від гармонізації 

законодавства як «процесу цілеспрямованого зближення й узгодження 

нормативно-правових актів з метою досягнення несуперечливості 

законодавства, усунення юридичних колізій, дотримання міжнародних, 

європейських і національних стандартів» [59, с. 57]. Зокрема, т.з. внутрішньої 

(національної) гармонізації законодавства, зорієнтованої на одноманітне 

регулювання типових відносин. Це універсальний термін, яким охоплюються 

всі інші поняття, які застосовуються для характеристики окремих аспектів 

правової інтеграції» [59, с. 59]. Варто відрізняти систематизацію 

законодавства й від глобалізації як процесу «створення системи норм та 
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міждержавної, міжнародної правової системи, що організують, забезпечують, 

узгоджують глобальну взаємодію в різних сферах суспільства шляхом 

взаємодії міжнародного й національного права, із залученням норм 

корпоративного права транснаціональних суб’єктів світової економіки, 

наднаціональних союзів загальновизнаних стандартів і цінностей» [59, с. 

464]. 

Систематизація законодавства характеризується наявністю наступних 

ознак: 

По-перше, це діяльність, тобто певна послідовність дій активного 

характеру, це діяльність, яка передбачає збір, об’єднання (за різними 

ознаками), упорядкування, а інколи й перероблення нормативно-правових 

актів. Хоча слід зазначити, що у визначеннях систематизації часто можна 

зустріти використання слів «процес», «діяльність», «комплекс заходів». У 

будь-якому випадку можна використовувати слово «діяльність» для 

позначення систематизації законодавства як сукупності певної послідовності 

дій, стадій, етапів. В даному випадку пропонується синонімічне ототожнення 

«процесу» і «діяльності». Систематизацію також можна розглядати як 

«діяльність від загального до конкретного» (прийняття основ Законодавства, 

галузевого кодексу і спеціального (спеціалізованого) кодексу) й «від 

конкретного до загального» (прийняття окремого закону, консолідованого 

такту, кодифікованого акту) [487, с. 65]. 

По-друге, ця діяльність цілеспрямована. Щоправда, у вітчизняній 

правовій літературі спостерігається кілька підходів до розуміння мети та 

завдань систематизації законодавства. Так, наприклад, у Великій українській 

юридичній енциклопедії виокремлюються мета і завдання систематизації 

законодавства. Метою систематизації законодавства є «приведення 

національного законодавства у впорядковану систему» [59, с. 719], в той же 

час завдання умовно поділяються на два блоки від їх значимості для самої 

діяльності. Першими є завдання систематизації, які полягають у: 

«забезпеченні уніфікації, системності національного законодавства, його 
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приведення до єдиної, цілісної, внутрішньо узгодженої системи, мінімізації у 

ній колізій та прогалин шляхом усунення розбіжностей та надання 

одноманітності правовому регулюванню подібних або ж близьких за змістом 

видів суспільних відносин» [59, с. 718]. Іншими є завдання систематизації 

законодавства, які полягають у «… забезпеченні вільного та оперативного 

доступу громадян до всього масиву національного законодавства» [59, с. 

718]. Цільова спрямованість систематизації законодавства у правовій науці 

визначається по-різному: «… усунення прогалин, колізій, застарілих та 

неефективних норм, … для додавання відповідному нормативно-правовому 

матеріалу належної системності, підвищення ступеня його організованості та 

правової визначеності, досягнення оптимальних внутрішніх структурованості 

та узгодженості, забезпечення стійкості та ефективності правового 

регулювання та ергономічності (доступності та зручності у користуванні при 

реалізації правової норми» [460, с. 32] (має місце деталізоване визначення). 

«Систематизація спрямована на: ліквідацію прогалин законодавства та його 

дефектів й забезпечення доступності та зручності у користуванні» [460, с. 32] 

(має місце узагальнене, спрощене визначення).У першому випадку 

формулюються і мета і завдання, у другому – лише завдання. Н. Толкунова 

взагалі виокремлює суспільні та юридичні цілі систематизації законодавства, 

де перші – це досягнення певного регулювання відносин у сфері охорони 

здоров, а інші «впорядкування цього законодавства» [487, с. 10]. Одночасно 

Г. Шокіров асоціює цілі і завдання систематизації, перераховуючи їх від 

«об’єднання нормативно-правових актів у певну систему й до усунення 

прогалин, колізій, оновлення законодавства» [521, с. 70], як і В. Ксенофонтов 

[205, с. 28-29]. Щоправда, їх асоціювання є помилковим, бо мета – це 

кінцевий результат діяльності, а завдання – це похідні від мети й вони 

слугують засобами реалізації мети. Навіть мову можна вести і про 

класифікацію завдань систематизації законодавства – внутрішні (ліквідація 

колізій, прогалин тощо) і зовнішні (певна структуризація нормативно-

правових актів у книги, розділи, глави, частини тощо) [205, с. 28-29]. Поряд 
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із метою – упорядкуванням законодавства і приведенням його у певну 

систему, виокремлюються завдання систематизації у різній кількості, ступені 

деталізації, послідовності розміщення. Цілком можна стверджувати, що 

умовно виокремлюються вузький підхід до розуміння завдань систематизації, 

який включає, як правило: а) забезпечення доступу до законодавства особам, 

ознайомлення із ним, забезпечення зручності користування ним; б) усунення 

прогалин, дефектів у законодавстві; в) забезпечення послідовності реалізації 

принципів сучасної української держави, пріоритету прав людини перед 

іншими соціальними цінностями тощо [200, с. 9], «… забезпечення 

узгодженості законодавства, зменшення множинності нормативно-правових 

актів, ліквідація колізій та прогалин у правовому регулюванні» [277, с. 66]. 

Також цілком можна вести мову і про широкий підхід до 

виокремлення завдань систематизації законодавства, який передбачає 

виокремлення серед таких: «упорядкування правовідносин, виключення 

(обмеження) одних і тих же норм у різних актах, забезпечення внутрішньої 

єдності норм права шляхом усунення прогалин у законодавстві, подолання 

колізій, надання законодавству стабільності, стійкості, підвищення ролі 

законів у структурі законодавства, збільшення норм прямої дії у структурі 

законодавства, мінімізація кількості відсилочних норм, підвищення рівня 

структурності, ієрархічності та логічної послідовності правового матеріалу у 

системі галузей законодавства, посилення гарантій реалізації законодавства, 

оновлення законодавства , створення технічно відпрацьованого, досконалого 

за формою та зручного у користуванні законодавчого матеріалу (оновлення 

структури, термінології), підвищення якості законодавства [193, с. 8-9]. 

По-третє, багатоманітність її суб’єктів, який умовно можна поділити 

на дві групи. До першої цілком можна віднести «спеціальних суб’єктів, які 

здійснюють відповідну діяльність у відповідності до наданих їм 

законодавством повноважень. Такими суб’єктами є органи державної влади 

та місцевого самоврядування. Оскільки за таких умов їх діяльність є 
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офіційною, звідси й сама систематизація законодавства є офіційною. 

Відповідно й цілком логічним є виокремлення певного різновиду 

систематизації законодавства – офіційної систематизації законодавства. 

Якщо така діяльність є офіційною, відповідно такими є й зовнішні форми 

прояву її результатів – кодекси, інші кодифіковані акти, збірки 

законодавства, методичні посібники для органів державної влади та 

місцевого самоврядування та ін. [59, с. 718]. До другої групи можна віднести 

неофіційних суб’єктів систематизації законодавства, або ж їх ще називають 

«приватними особами» [59, с. 718]. Такими суб’єктами є або ж фізичні, або 

юридичні особи. Головна відмінність цих суб’єктів від суб’єктів першої 

групи – це відсутність визначених у законодавстві повноважень на 

здійснення систематизації. Такі суб’єкти здійснюють таку діяльність за 

власною ініціативою, з метою «правового забезпечення своєї господарської, 

наукової та іншої діяльності» [59, с. 718] або ж для одержання прибутку. 

Звідси цю систематизацію законодавства, хоча і можна назвати неофіційною, 

однак і умовно поділити на два підвиди – з метою одержання прибутку 

суб’єктами систематизації законодавства та без такої мети, для правового 

забезпечення свої діяльності суб’єктом систематизації законодавства 

(комерційна та некомерційна неофіційна систематизація законодавства). 

Результатами неофіційної систематизації законодавства є збірки 

законодавства, комп’ютерні бази даних тощо. Ц цьому контексті не можна 

погодитися із тими вченими-юристами, які формулюються визначення 

систематизації законодавства лише як «офіційної діяльності …» (наприклад, 

роботи О. Скакун) [451, с. 384]. 

По-четверте, це складна діяльність, оскільки передбачає збір 

законодавства, його обробку, об’єднання за певними ознаками, а також у 

деяких випадках «зберігання та підтримання у актуальному стані» [59, с. 719] 

або ж істотну переробку змісту відповідних актів й створення нового 

кодифікованого нормативно-правового акту. Ця діяльність пов’язана із 
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уніфікацією законодавства, системністю, усуненням колізій, прогалин, 

внутрішньою узгодженістю нормативно-правових актів, підготовкою 

підсумкового (різного за формою та змістом) акту (збірки актів). Ця 

діяльність відрізняється «нерозривністю, наступністю … може відбуватися у 

різних організаційно-правових формах» [193, с. 15]. 

По-п’яте, це специфічний об’єкт, яким є законодавство. Як вже 

зазначалося, останнє розглядається у кількох аспектах: вузькому, коли 

законодавство асоціюється виключно із законодавчими актами; у широкому 

розумінні, коли законодавство асоціюється із законодавчими та 

підзаконними актами, тобто «усіма чинними у межах держави нормативно-

правовими актами незалежно від їх форми та юридичної сили» [59, с. 710]. 

Щоправда, у правовій науці виокремлюється і третій, т.з. «проміжний» 

підхід, що міститься у Рішенні Конституційного Суду України у справі про 

тлумачення терміна «законодавство» [59, с. 710]. Об’єктом систематизації 

може бути як окрема галузь законодавства, її підгалузь, інститут, так і 

нормативно-правові акти різних галузей законодавства. Як наслідок, цілком 

можна вести мову про галузеву, підгалузеву, інституціональну, так і 

міжгалузеву систематизацію. Про це неодноразово зазначалося вченими-

юристами, які досліджувати систематизацію законодавства, що регулює 

відносини у сфері соціального захисту, інтелектуальної власності, освітнього, 

військового, атомного, телекомунікаційного, інформаційного, медичного, 

транспортного, спортивного, екологічного та ін. законодавства. 

По-шосте, підсумковий результат систематизації законодавства, яким 

є узгоджена система законодавства, знаходить зовнішній прояв або ж у 

кодифікованих нормативно-правових атах, або ж у збірках нормативно-

правових актів, сформованих за різними ознаками й різного роду діями щодо 

подальшого їх існування. Незважаючи на те, що за підсумками 

систематизації законодавства передбачається підготовка акту (збірки), в той 

же час назва, зміст такого акту є різним залежно від виду систематизації. 

Якщо за підсумками кодифікації як виду систематизації законодавства 
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передбачається прийняття єдиного нового нормативно-правового акту, 

логічно структурованого, із ліквідацією колізій, прогалин, такого, що містить 

лише чинні нормативно-правові положення. Щодо інших видів 

систематизації законодавства розробка нового, логічно-структурованого, 

такого, містить лише чинні нормативно-правові положення акту не є 

обов’язковим. Підсумковий акт в даному випадку – це збірка нормативно-

правових актів різної юридичної сили, сформована за різними ознаками 

(алфавітом, суб’єктом прийняття, датою прийняття тощо). Дуже важливо 

звернути увагу на те, що не варто помилково ототожнювати кодифікований 

нормативно-правовий акт із науково-практичним коментарем. Цей документ 

«має велике значення для вивчення й правильного застосування нормативно-

правових актів фахівцями в галузі права, студентами закладів вищої освіти 

громадянами» [59, с. 719]. Це результат наукового тлумачення, який 

офіційного характеру немає й у «практичній діяльності використовується 

лише разом із нормативно-правовими актами – першоджерелами» [59, с. 

719]. Останнім часом спостерігається певна активізація спільних зусиль 

представників вітчизняної правової науки (різних галузевих напрямків), 

співробітників органів державної влади та місцевого самоврядування, із 

залученням відомих зарубіжних юристів, громадських об’єднань щодо 

підготовки науково-практичних коментарів до кодифікованих атів, 

законодавчих актів тощо. Так, зокрема, можна згадати науково-практичні 

коментарі, підготовлені авторськими колективами, до Закону України «Про 

державну службу» [257], Закону України «Про запобігання корупції» [258], 

259], Кримінального кодексу України [260] тощо. 

По-сьоме, засадничі засади діяльності. Важливим є визначення тих 

основоположних засад, на підставі яких здійснюється систематизація 

законодавства. Такі засадничі засади традиційно у правовій науці 

називаються принципами. Серед головних принципів систематизації 

законодавства традиційно виокремлюються: «повнота, доцільність, 
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оперативність, професіоналізм» [59, с. 718-719], «необхідність», 

«нормативність», «корисність» [33, с. 12]. 

По-восьме, систематизація законодавства виконує певні функції, 

серед яких цілком можна виокремити: правотворчу, уніфікаційну, 

правозастосовну, наукову, регулятивну, моделюючу, інноваційну, 

інтеграційну, комунікативну [193,с. 9]. І це цілком логічно, враховуючи мету, 

завдання, сутність систематизації законодавства. 

По-дев’яте, це діяльність, яка знаходиться під впливом факторів, які 

«детермінують ініціювання та процедуру систематизації» [193, с. 16], які 

умовно поділяються на: внутрішні (соціальні інтереси та політична воля 

щодо систематизації, вітчизняний досвід систематизації законодавства та 

судова практика застосування відповідного законодавства) та зовнішні 

(зарубіжний досвід систематизації, міжнародна договірна база регулювання 

відповідних відносин та зобов’язання держави щодо модернізації 

національного законодавства та його гармонізації із міжнародними 

правовими стандартами) [193, с. 17 ]. Варто зупинитися на аналізі факторів 

систематизації законодавства. Слід одразу ж зазначити, що у правовій науці 

це питання безпосередньо аналізуєтьсч досить рідко, в наявності лише кілька 

робіт, у яких, поряд із іншими питаннями систематизації, висвітлюються і 

фактори її. Серед небагатьох таких робіт, цілком варто виокремити роботу 

Л.М. Коморної, яка, хоча і присвячена систематизації екологічного 

законодавства України, однак її положення цілком є прийнятними і у 

загальнотеоретичному й іншому галузевому значенні [193]. Варто 

підтримати автора у її намаганні не тільки запропонувати визначення таких 

факторів, а й здійснити їх класифікацію, проаналізувати окремі їх види. Так, 

цілком логічним і таким, що можна вважати прийнятним для систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, є поділ 

таких факторів за різними критеріями. Залежно від того, чи існують вони на 

всіх стадіях (етапах) систематизації чи лише на окремих, відповідні фактори 

можна поділити на: а) ті, що діють на всіх стадіях (етапах) систематизації 
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(наприклад, фактори вибору способу систематизації, передумови 

систематизації, фактори якості систематизації тощо), й ті, що діють лише на 

окремих стадіях її (наприклад, фактори, що впливають на подальші процеси 

«ре систематизації» законодавства [193, с. 10]; б) зачасом впливу відповідні 

фактори цілком можна поділити на: довгострокові (постійні, відносно 

постійні) та короткострокові (непостійні, разов); в) за безпосередньою 

сферою впливу фактори традиційно поділяються на економічні, правові, 

політичні, міжнародні, психологічні, організаційно-управлінські тощо [193, с. 

10]. Цілком логічно, що систематизація адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я в Україні цілком зумовлена загальнодержавними 

реформаційними процесами (в т.ч. й «медичною реформою»), 

євроінтеграційними прагненнями держави, гармонізацією національного та 

європейського і міжнародного законодавства, кардинальними змінами, 

пов’язаними із існуванням суб’єктів публічної адміністрації, сфери, методів, 

форм їх функціонування, переглядом змісту вітчизняної правової (в т.ч.й 

галузевих) правової науки тощо; г) залежно від походження фактори 

систематизації законодавства поділяються на: зовнішні та внутрішніх [193, с. 

10], їх поділ ї цілком умовним, оскільки вони «… перебувають у 

безперервному русі, відрізняються, взаємодоповнюють один одного й 

взаємодіють із всім процесом систематизації … законодавства» [193, с. 10]. 

Безперечно остання запропонована «пара видів факторів» має велике 

значення для систематизації, відображає «внутрішньо-зовнішню» її аспекти й 

дозволяє охопити весь спектр факторів як за ознакою суб’єкта, часу, джерела 

виникнення, змісту, безпосередньої сфери тощо. Саме цей поділ дозволяє 

охопити аналіз факторів, які мають різне «походження», пов’язані із участю 

різних суб’єктів, всіма і кожного окремо стадією систематизації 

законодавства, результатом як кожної стадії 9проміжними, поточними 

результатами), так і «фінальним» результатом всієї систематизації, 

виокремити взаємозв’язок систематизації законодавства із процесами «ре 

систематизації» чи «десистематизції» [193, с. 10-11] законодавства. Ці 
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фактори цілком прийнятні і для систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, обумовлюють, 

супроводжують, впливають на неї. 

Узагальнюючи все вищезазначене, цілком можна запропонувати 

визначення систематизації законодавства як діяльності як уповноважених 

органів держави та місцевого самоврядування, так і приватних осіб що 

базується на принципах повноти, доцільності, оперативності, корисності, 

професіоналізму й спрямована на приведення нормативно-правових актів у 

впорядковану систему, зовнішнім результатом якої може бути 

кодифікований акт, збірка законодавства, методичні посібники для суб’єктів 

реалізації тощо. 

Всі вищезазначені положення цілком можна вважати прийнятними і 

для систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я в Україні. Так, така діяльність представляє собою певну сукупність 

послідовних дій, які разом представляють собою єдину кількостадійну 

діяльність. Це обґрунтування потреби систематизації законодавства, 

визначення її передумов, оптимального виду, залучення фахівців, з’ясування 

доцільності запозичення вітчизняного та зарубіжного досвіду у вирішенні 

цього питання, збір нормативно-правових актів (об’єкт систематизації), його 

логічна структуризація із використанням особливих методів, притаманних 

обраному виду систематизації, підготовка підсумкового систематизаційного 

акту. Так, на сьогоднішній день не просто великим, а й завеликим є той 

масив різних за юридичною силою нормативно-правових актів, які 

регулюють відносини, які виникають у сфері охорони здоров’я в Україні. 

При цьому достатньо велику частину із них можна вважати такими, які 

містять норми адміністративного права. Питання публічного адміністрування 

у вищезазначеній сфері суспільних відносин безпосередньо пов’язані із 

адміністративно-правовим регулюванням, із використанням ресурсу різних 

форм і методів публічного адміністрування (на сьогоднішній день у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці поширеним є використання 
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терміну «інструменти публічного адміністрування» [143, с. 243]), реалізацією 

повноважень різноманітними суб’єктами публічного адміністрування, в т.ч. й 

у контексті реформаційних процесів (в т.ч. й т.з. «медичної реформи») тощо. 

Саме тому, як для забезпечення розуміння змісту чинних нормативно-

правових актів, які регулюють відносини у сфері охорони здоров’я в Україні, 

в т.ч. й є частиною адміністративного законодавства, так і для приведення їх 

у певну впорядковану систему (акти різної юридичної сили, різної дати 

прийняття, різної безпосередньої сфери регулюючого впливу, в т.ч. й із 

суперечливими, застарілими положеннями) актуальності набуває діяльність 

тих суб’єктів, які б «спростили» як процес розуміння, так і застосування 

відповідного законодавства, тобто систематизувати відповідне 

законодавство. Ця діяльність цілком узгоджується із пріоритетними 

напрямками вітчизняних державотворчих та правотворчих процесів, 

покликаних сформувати зрозумілу, визначену, об’єктивно зумовлену, дієву, 

ефективну у застосуванні нормативно-правову базу існування сфери охорони 

здоров’я в Україні, в т.ч. й у сфері публічного адміністрування відповідними 

відносинами. Як кардинальне оновлення сфери охорони здоров’я в Україні, 

модифікація системи суб’єктів публічної адміністрації в цілому в Україні, 

впровадження численних нових для нашої держави інструментів публічного 

адміністрування, в т.ч. й у сфері охорони здоров’я, так і оновлення змісту та 

призначення вітчизняної правової науки, створення нового наукового базису 

для сучасного нормотворчого процесу, в т.ч. й за рахунок запозичення 

позитивного зарубіжного досвіду, зумовлюють потребу перегляду питання 

щодо того великого масиву адміністративного законодавства, яке регулює 

відносини у сфері охорони здоров’я в Україні, усунення колізій, прогалин у 

ньому й розробки систематизаційного акту (актів), які б забезпечили 

ефективне регулювання вищезазначених відносин.  

Така діяльність безперечно буде зумовлена специфікою об’єкта – 

адміністративного законодавства, яке покликане регулювати суспільні 

відносини у сфері охорони здоровця в Україні. Складність зумовлена й тим, 
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що адміністративне законодавство, що регулює відповідну сферу відносин, є 

не тільки великим за своєю кількістю зовнішніх форм існування та 

суб’єктами його розробки і прийняття, а й різноманітним за змістом, 

враховуючи специфіку сфери регулюючого впливу. Воно є складовою 

адміністративного законодавства України в цілому й складовою 

законодавства України одночасно. Отже, всі процеси, які пов’язані із 

реформуванням безпосереднього галузевого законодавства та національного 

законодавства в цілому впливають і на нього. У цьому аспекті процеси, 

безпосередньо зорієнтовані на систематизацію адміністративно-

процедурного, адміністративно-процесуального, адміністративно-деліктного 

законодавства, не можуть не вплинути і на систематизацію об’єкта 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я. 

Одночасно, пріоритетні процеси вітчизняної нормотворчості, зумовлені 

реформаційними спрямуваннями в цілому, та у соціально-гуманітарному 

блоці також не можуть не вплинути на цей же процес систематизації. 

Отже, специфіка об’єкту остаточно впливає на систематизацію 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я. Зумовлює 

потребу урахування пріоритетів національної в цілому та галузевої 

нормотворчості, реформування та подальшого розвитку вітчизняної правової 

(в т.ч. й різних галузевих) науки, а також розвитку охорони здоров’я як сфери 

об’єктивізації систематизації відповідного законодавства України. 

Специфікою відповідної систематизації буде її сфера об’єктивізації, а саме 

охорона здоров’я, яка є об’єктом регулювання різних галузей, в т.ч. й 

адміністративного права. Комплексний характер суспільних відносин 

зумовлює поєднання приватно-правових та публічно-правових засад 

регулювання, взаємний їх вплив. Безперечно, об’єктом систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я буде саме 

адміністративне законодавство, щоправда деякі положення, які містяться у 

відповідних нормативно-правових актах, однак є належними до інших 

галузей, також можуть бути зібрані у систематизаційних актах (збірках 
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законодавства), в той же час орієнтація на задоволення та захист публічного 

інтересу є базовою. 

Специфіка цього виду систематизації законодавства зумовлена й 

множинність та розмаїттям її суб’єктів, перш за все, наділених відповідними 

повноваженнями у сфері охорони здоров’я в Україні. Окрім, традиційних 

суб’єктів загальної компетенції, якими є Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України, варто відзначити активну роль 

Міністерства охорони здоров’я України та підконтрольних йому органів (як 

самостійно, так і спільно), наділених вузькоспеціалізованими 

повноваженнями щодо складових сфери охорони здоров’я в Україні. Не 

варто забувати й розмаїття та численність «приватних суб’єктів» 

систематизації – професійних громадських організацій, наукових установ, 

заколів вищої освіти, видавництв тощо (підтвердженням цьому можуть 

слугувати вже наявні результати їх діяльності – збірники законодавства, 

підготовлені всеукраїнськими видавництвами «Юрінком Інтер», «Алерта», 

«КНТ», Видавничим домом «Ін Юре» [88, с. 102]). При цьому активність 

останніх останнім часом істотно зростає. 

Специфіка відповідної систематизації зумовлена поліструктурністю, 

мобільністю сфери регулюючого впливу об’єкта систематизації, що, у свою 

чергу, обумовлює потребу одночасного використання ресурсу різних видів 

систематизації. Як складні за зовнішньою формою існування інституційні 

відносини, функціональні відносини публічного адміністрування у сфері 

охорони здоров’я, урізноманітнення інструментів відповідного 

адміністрування, запозичення нових у зв’язку із запозиченням їх у вітчизняну 

нормотворчість в цілому, унеможливлюють для ефективного упорядкування 

всього масиву адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я 

лише одного виду систематизації, а навпаки зумовлюють доцільність 

одночасного використання різних її видів. 

Систематизацію адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я в Україні можна розглядати як процес одночасного поєднання 
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«статичних та динамічних форм буття» [33, с. 1, 2], оскільки перші 

безпосередньо пов’язані із адміністративним законодавством у сфері охорони 

здоров’я, а сама систематизація як діяльність, певна послідовність активних 

дій суб’єктів відповідної діяльності втілює «динамічні форми буття» [33, с. 

2]. Відповідна систематизація також є поліфункціональною, оскільки 

передбачає одночасну реалізацію кількох функцій: правотворчої (функція 

розвитку як складового елементу, так і адміністративного права та 

законодавства в цілому), уніфікації (термінологічного ряду, базових 

принципів тощо), правозастосочої (спрощення ознайомлення зі змістом 

законодавства та його реалізації), наукової (поглиблене дослідження 

феномену адміністративного законодавства та всіх його елементів), 

регулятивної (визначення формату впорядкування відповідних суспільних 

відносин), моделювання (визначення можливих форм перспективного 

розвитку), інноваційної або ж новаційної (закріплюються нові за змістом 

правила поведінки), інтегративної (сприяє інтеграції у систему законодавства 

в цілому), комунікативної (системні зв’язки у законодавстві). Все 

вищезазначене дозволяє виокремити наступні ознаки систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні як 

певного виду систематизації адміністративного законодавства в цілому, а 

саме: а) це діяльність, тобто певна послідовність дій; б) активний характер; в) 

зумовленість об’єктом – адміністративним законодавством, хоча необхідним 

є й урахування особливостей іншого галузевого законодавства, яке регулює 

відносини у зазначеній сфері відносин; г) особливість сфери об’єктивізації, 

якою є охорона здоров’я із комплексним, поліструктурним змістом; д) 

розмаїття та множинність суб’єктів при їх умовному поділі на офіційних 

(загальної та спеціальної компетенції) та неофіційних; е) статично-

динамісний характер; є) складний зміст із певною послідовністю дій, 

принципами, стадіями тощо; є) цільова спрямованість (впорядкування 

відповідного законодавства у певну систему) із комплексом її завдань; ж) 

доцільність одночасного поєднання кількох видів й об’єктивна неможливість 
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одно видового існування; з) поліфункціональність (одночасна реалізації 

кількох функцій – правотворчої, правозастосовної, регулятивної, 

уніфікаційної, комунікативної, наукової, моделювання, новаційної, 

інтегративної). Ці ознаки у сукупності доповнюють один одного й формують 

ресурс відповідної систематизації законодавства, зумовлюють її унікальність. 

На підставі цього можна запропонувати авторське визначення систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні як 

діяльності уповноважених суб’єктів публічної адміністрації або ж приватних 

осіб (фізичних чи юридичних осіб), що базується на принципах повноти, 

доцільності, оперативності, корисності, професіоналізму й спрямована на 

приведення адміністративного законодавства, що регулює відносини у сфері 

охорони здоров’я в Україні (або його частини у переважній більшості), у 

впорядковану систему, зовнішнім результатом якої є систематизаційний акт 

(як правило, кілька): кодифікований акт, збірка законодавства, методичний 

посібник тощо.  

 

 

1.3. Ґенеза дослідження систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я у вітчизняній адміністративно-

правовій доктрині 

 

Одразу ж слід зазначити, що будь-яке історико-правове дослідження 

сприяє виявленню певних тенденцій у формуванні наукового базису того чи 

іншого процесу, в т.ч. й у врегулюванні суспільних відносин за допомогою 

правових приписів, зміні зовнішніх форм існування останніх. Це у повній 

мірі стосується і систематизації законодавства у сфері охорони здоров’я, 

дослідження її представниками вітчизняної адміністративно-правової науки у 

різні історичні періоди, урахування результатів якого сприяє виокремленню 

тенденцій сучасного наукового дослідження феномену відповідної 

систематизації та виділення таких тенденцій щодо подальших періодів, а 
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щодо подальших періодів, а це, у свою чергу, дозволить визначити вектори 

для ґрунтовного аналізу перспектив використання ресурсу систематизації для 

розвитку адміністративного законодавства, адміністративного права, системи 

вітчизняного законодавства та системи адміністративного права. 

Перш за все, варто наголосити на тому, що у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці комплексних робіт, які були б безпосередньо 

присвячені проблематиці систематизації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я, немає, що слід визнати прогалиною, яку варто 

усунути (відновити), враховуючи ті реформаційні процеси, які пов’язані із 

модернізацією адміністративного права, адміністративного законодавства та 

суспільними відносинами у сфері охорони здоров’я, які є об’єктом 

адміністративно-правового регулювання. Втім, незважаючи на відсутність 

такого роду робіт, в наявності чимало робіт, які присвячені окремим 

питанням адміністративного законодавства, систематизації законодавства, 

різним аспектам адміністративно-правового регулювання відносин у сфері 

охорони здоров’я, що свідчить все ж таки про те, що інтерес у представників 

науки адміністративного права до проблематики систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я все ж таки був, 

хоча аналізували вони ці питання у контексті висвітлення більш змістовної 

проблематики. Узагальнений аналіз наявних робіт дозволяє умовно 

виокремити кілька базових напрямків у вивченні цього питання вченими-

адміністративістами. По-перше, це дослідження специфіки 

адміністративного законодавства, його формування у різні історичні періоди 

розвитку нашої держави, форми його існування (т.з. «проблематика джерел 

адміністративного права»), їх модифікація з акцентом на пріоритети 

державотворчих процесів того чи іншого періоду. Слід зазначити, що 

джерела адміністративного права, в т.ч. й законодавство як їх переважна 

частка, цікавили вчених-адміністративістів як з точки зору їх структури, 

змісту, передумов формування, так і видового розмаїття (наприклад, роботи 

А. Єлістратова, О. Якуби, Р. Павловського, Л. Коваля, І. Гриценка, Є. Додіна, 
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Г. Петрова, А. Коренєва, А. Комзюка, Т. Коломоєць, В. Колпакова та ін.). 

Хоча ці роботи і присвячені адміністративному законодавству в цілому, у 

них згадується і про охорону здоров’я як частину об’єкту їх регулювання (в 

аспекті визначення засад існування суб’єктів публічного управління у 

зазначеній сфері відносин, використання методів публічного 

адміністрування, визначення підстав адміністративної відповідальності за 

порушення встановлених правових приписів у зазначеній сфері суспільних 

відносин). Так, наприклад, висвітлюючи специфіку адміністративного 

законодавства 20-30-х рр. ХХ ст., зазначається, що в наявності не тільки 

значна кількість різних за юридичною силою законодавчих актів, а й великий 

масив підзаконних нормативно-правових актів, покликаних регулювати 

суспільні відносини, які формують предмет адміністративного права, в т.ч. й 

у соціально-гуманітарній сфері, складовою якої є й відносини у сфері 

охорони здоров’я [101, с. 62]. Як при аналізі адміністративного 

законодавства в цілому (наприклад, роботи І. Гриценка, О. Якуби, Л. Коваля, 

В. Зуй, І. Пахомова, С. Ківалова, Є. Додіна та ін.), так і окремих нормативно-

правових актів (наприклад, роботи А. Авер’янова, О. Андрійко, 

Ш. Гаджиєвої, Р. Куйбіди, І. Гриценка, В. Колпакова, С. Гончарука, 

Т. Коломоєць, С. Стеценка, А. Школика та ін.), увага звертається на 

специфіку адміністративного законодавства в цілому – багаточисельність та 

розмаїття зовнішніх форм існування, суперечливість змісту, 

несистематизованість, прийнята різними суб’єктами, різний обсяг сфери 

регулюючого виміру. Цікавим є те, що досить мало робіт, в яких 

безпосередньо аналізується адміністративне законодавство у сфері охорони 

здоров’я (наприклад, роботи В. Воробйова, Я. Радиша, Л. Дешко, З. Гладуна, 

С. Стеценка, В. Стеценко, І. Сенюти, Б. Логвиненка та ін.), хоча, враховуючи 

те, що воно вважається складовою адміністративного законодавства, 

відповідно всі особливості останнього поширюються і на нього. Питання 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я та окремих 

аспектів його систематизації висвітлюються у роботах С. Істоміна 
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«Законодавство України в галузі охорони здоров’я та його адаптація до 

законодавства європейських країн» [500], О. Клименко «Законодавство в 

сфері охорони здоров’я: перспективи розвитку» [175], А. Коваль «До питання 

про нормативно-правові джерела, що регулюють відносини, які виникають у 

сфері охорони здоров’я» [179], Р. Стефанчука «Медичний кодекс України: 

вимога часу чи данина кодифікаційній моді?» [465] тощо. 

Цікавим є те, що останнім часом питання джерел адміністративного 

права все частіше привертають поглиблену увагу вчених-юристів, про це 

свідчить не тільки поява комплексних монографічних робіт (наприклад, 

роботи Ш. Гаджиєвої, Т. Коломоєць, Р. Мельника, Д. Лученка, А. Школика 

та ін.), а й тематичних збірок наукових праць (наприклад, третя книга збірки 

наукових праць щорічника «Питання адміністративного права» [300]), 

ініціювання загальнонаціональної дискусії на сторінках провідного 

вітчизняного науково-практичного журналу «Право України» [262]. У світлі 

дослідження відповідної проблематики аналізується адміністративне 

законодавство, в т.ч. й всі його складові, в т.ч. й та, що регулює суспільні 

відносини у сфері охорони здоров’я, в аспекті нових тенденцій їх розвитку, 

модифікації змісту, форм існування, узгодження із міжнародними 

стандартами та європейськими аналогами. Важливим є те, що сучасне 

адміністративне законодавство аналізується у розрізі його на окремі частини 

(групи актів), у світлі оновлення їх кількості, форм існування, модифікації 

змісту. Не тільки на рівні тематичних наукових робіт адміністративне 

законодавство висвітлюється і у вітчизняних навчальних джерелах. Так, 

наприклад, у навчальному посібнику з адміністративного права, 

підготовленого авторським колективом за загальною редакцією С. Ківалова, 

адміністративне законодавство аналізується в аспекті системи джерел 

адміністративного права, виокремлюються структурні аспекти 

адміністративного законодавства, відзначається його полі структурність, 

розмаїття зовнішніх форм, превалювання підзаконних нормативно-правових 

актів, зростання ролі міжнародно-правових актів, обов’язковість яких для 
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України визначена Верховною Радою України [3, с. 53-55]. Адміністративне 

законодавство висвітлюється і у підручнику «Адміністративне право 

України. Академічний курс», підготовленому Т. Коломоєць [185, с. 20-22]. 

Також виокремлюються його особливості і передумови для його 

систематизації [185, с. 20-22]. Зацікавленість викликають положення 

навчальних джерел, підготовлених авторськими колективами за загальною 

редакцією Ю. Битяка [5], В. Галунька [9, с. 51-73], І. Гриценка [143, с. 96-119] 

та ін. Достатньо розгорнуту характеристику сучасного адміністративного 

законодавства України подають Р. Мельник та В. Бевзенко у навчальному 

посібнику «Загальне адміністративне право» [251, с. 89-115], як, до речі, й 

авторський колектив підручника «Курс адміністративного права» за заг. ред. 

В. Колпакова [210, с. 32-33]. 

По-друге, увагу представників вітчизняної правової науки також 

привертали й концентрують її і сьогодні питання систематизації 

адміністративного законодавства. Слід зазначити, що у різні історичні 

періоди вчені-адміністративісти намагалися запропонувати оптимальні 

шляхи удосконалення законодавства, зокрема адміністративного, за рахунок 

об’єднання, переробки, узгодження його структурованості тощо. Щоправда, 

хоча фундаментальність робіт, безпосередньо присвячених систематизації 

адміністративного законодавства в цілому, майже не було, в наявності 

численні роботи з підгалузевої інституціональної кодифікації 

адміністративного законодавства (наприклад, роботи О. Якуби, Г. Петрова, 

А. Коренєва, Д. Астахова, Т. Коломоєць, Л. Коваля, Ю. Битяка, 

Б. Хангельдиєва, Ш. Гаджиєвої, Д. Лук’янця, І. Федорова, А. Школика та ін.). 

І. Гриценко, аналізуючи ґенезу становлення основних наукових поглядів на 

основні інститути адміністративного права, виокремлює цілий підрозділ у 

своїй монографії, який присвячений проблематиці дослідження феномену 

кодифікації адміністративного законодавства у роботах вчених-

адміністративістів у різні історичні періоди [101, с. 60-81]. Слід зазначити, 

що, хоча раніше об’єднання адміністративно-правових приписів, покликаних 
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регулювати відносини у сфері охорони здоров’я, в основному передбачалося 

запропонувати як складову кодифікованого адміністративно-деліктного акту 

(наприклад, роботи Л. Коваля, В. Колпакова, Т. Коломоєць, І. Федорова, 

Ш. Гаджиєвої та ін.), адміністративно-процедурного (процесуального) акту 

(наприклад, роботи Б. Хангельдиєва, А. Школика, С. Ківалова, І. Картузової 

та ін.) й інколи у вигляді збірок законодавства, сформованих за різними 

ознаками (наприклад, роботи З. Гладуна, В. Воробйова, С. Стеценка та ін.). 

Можна стверджувати, що окремі положення сучасного вітчизняного 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я цілком можуть 

слугувати об’єктом систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства (інституціональні та функціональні аспекти публічного 

адміністрування), адміністративно-деліктного законодавства (засади 

адміністративної відповідальності за порушення правил поведінки у сфері 

охорони здоров’я) тощо. Про це свідчать і численні зразки, зокрема, проектів 

кодифікованих підгалузевих актів (проектів Адміністративно-процедурного 

кодексу України (кілька варіантів) Закону України «Про адміністративну 

процедуру», підготовленого Д. Лук’янцем, співробітниками Центру політика-

правових реформ), Адміністративно-деліктного кодексу (Кодексу України 

про адміністративні проступки) тощо. В аспекті об’єктивної неможливості 

суцільної систематизації адміністративного законодавства, питання 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я у 

рамках підгалузево-інституціональної систематизації у різному її видовому 

розмаїтті цілком ймовірна. На підтвердження цьому цілком можна навести 

положення навчального посібника «Охорона здоров’я в Україні», 

підготовленого за заг. ред. В. Пєткова [520], й окремий підрозділ якої 

безпосередньо присвячений «Шляхом систематизації та кодифікації 

нормативно-правового регулювання у сфері медичного обслуговування 

населення (п. 2, 3). Виокремлюючи в якості домінуючих для даної сфери 

відносин інкорпорацію та кодифікацію як види систематизації» [520, с. 131], 

зазначається, що доцільним є включення видових правових приписів до 
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Кодексу України про адміністративні проступки [520, с. 138] й таким чином 

здійснити як складову кодифікації адміністративно-деліктного законодавства 

– кодифікації адміністративно-деліктного законодавства України у сфері 

медичного обслуговування населення [520, с. 143] й передбачити у 

відповідному кодифікованому акті окремий розділ «Проступки у сфері 

медичного обслуговування населення» [520, с. 138]. На сьогоднішній день 

все активніше обґрунтовується можливість і доцільність розробки і 

прийняття й Медичного кодексу (наприклад, роботи І. Болокан, 

Ш. Гаджиєвої, Р. Мельника, В. Бевзенка, С. Стеценка, В. Стеценко, 

О. Клименка, І. Сенюти та ін.). Цікавими є роботи З. Гладуна, які присвячені 

проблематиці адміністративно-правового регулювання у сфері охорони 

здоров’я, як, до речі, і роботи В. Воробйова, Я. Радиша, Л. Дешко, 

С. Стеценка та ін.), яких, хоча і не акцентовано, однак пропонується 

об’єднання, узгодження змісту і структури законодавства, яке регулює 

відносини у сфері охорони здоров’я, шляхом використання різних видів 

систематизації, однак, перш за все, кодифікації [88], [91]. Аналізуючи різні 

зразки об’єднаних (зведених) нормативно-правових актів, які містять 

адміністративно-правові норми, (перш за все, кодифікованих актів різних 

періодів), вчені-юристи наголошують на об’єктивній неможливості суцільної 

систематизації адміністративного законодавства, враховуючи його 

специфіку. Як наслідок різноманітні пропозиції щодо зведених актів 

інституційного, підгалузевого, між інституційного змісту [185, с. 21-22]. 

По-четверте, дослідження проблематики систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в аспекті аналізу 

системи адміністративного права, її модифікації в сучасних умовах. 

Враховуючи співвідношення системи адміністративного права і системи 

адміністративного законодавства (наприклад, роботи В. Авер’янова, 

О. Андрійко, В. Колпакова, С. Ківалова, Т. Коломоєць, Л. Біли-Тіунової, 

В. Бевзенко, Р. Мельника та ін.), цілком логічним є формулювання тези про 

те, що зміна першої передбачає певну модифікацію останньої, що, у свою 
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чергу, передбачає модифікацію і систематизацію адміністративного 

законодавства, в т.ч. й тієї його частини, яка регулює відносини у сфері 

охорони здоров’я. Якщо раніше проблематика адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я, його систематизація привертала 

увагу у аспекті аналізу, перш за все, феномену Особливої частини системи 

адміністративного права – адміністративно-правове регулювання відносин у 

соціально-гуманітарній сфері й виокремлення його специфіки у порівнянні із 

його аналогами, що регулюють відносини в економіці, адміністративно-

політичній сфері (наприклад, роботи В. Гаращука, С. Ківалова, 

І. Голосніченка, С. Гончарука, О. Бандурки, О. Кузьменко та ін.). На 

сьогоднішній день ці питання актуалізуються в аспекті нового погляду на 

систему адміністративного права (наприклад, роботи Р. Мельника, 

В. Бевзенка, Т. Коломоєць, В. Колпакова, В. Галунька та ін. [185, с. 17-19; 

143, с. 70-72]). Новаційними є погляди на виокремлення медичного права як 

складової Особливого адміністративного права і, як наслідок, пропозиції 

щодо доцільності розробки і прийняття Медичного кодексу України як виду 

кодифікованого акту, який також буде передбачати об’єднання й 

адміністративно-правових норм, покликаних регулювати відносини у сфері 

охорони здоров’я (наприклад, роботи Ш. Гаджиєвої, Т. Коломоєць, 

І. Болокан, В. Воробйова, С. Стеценка І. Сенюти, О. Клименка та ін.). 

Щоправда, не тільки систематизацію відповідних нормативно-правових 

приписів пропонується у виді саме кодифікації, є й інші варіанти – 

інкорпорації, консолідації, щоправда без узагальнених авторських 

рекомендацій щодо їх підсумкових актів (наприклад, роботи В. Воробйова, 

Я. Радиша, Л. Дешко, З. Гладуна, С. Стеценка та ін.). Специфічний погляд на 

систему сучасного адміністративного права, із виокремленням Особливого 

адміністративного права, демонструють і автори навчальних галузевих 

джерел. Так, зокрема, авторський колектив під керівництвом І.С. Гриценка у 

підручнику «Загальне адміністративне право» виокремлюють медичне право 

як складовий елемент саме Особливого адміністративного права [143, с. 72-
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73]. Такої ж позиції дотримується Р. Мельник та В. Бевзенко у навчальному 

посібнику «Загальне адміністративне право» [251, с. 63-64]. Зміна системи 

галузі впливає і на систему її законодавства, а отже виокремлення медичного 

права зумовлює і можливість виокремлення медичного законодавства 

(законодавства у сфері охорони здоров’я), а у подальшому і передумови для 

його систематизації, з використанням розмаїття варіантів останньої. 

Однак слід зазначити, що у вітчизняній правовій науці зустрічаються й 

інші точки зору щодо місця медичного права у системі національного права 

(наприклад, як комплексної галузі права – роботи С. Стеценка, В. Стеценко, 

І. Сенюти [247, с. 7], Р. Майданника [238, с. 64], як самостійної нової галузі 

права (наприклад, роботи О. Терзі [484, с. 119-120]. Окремі аспекти 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні у аспекті виокремлення проблематики медичного права 

висвітлюються у роботах Р. Гревцової «Медичне право України: тенденції і 

перспектив розвитку в умовах глобалізаційних та євро інтеграційних 

процесів» [98], С. Стеценка «Медичне право України: стратегічні напрямки 

розвитку» [247] та ін. Можна погодитися із тим, що сфера регулюючого 

впливу зумовлює поєднання приватно-правових та публічно-правових 

приписів, покликаних регулювати відносини у зазначеній сфері відносин, 

хоча і неможливо визначити превалювання одних по відношенню до інших. 

Цілком можна вести мову про умовний поділ медичного права на публічне – 

як складову адміністративного права та приватне – як складову цивільного. 

Саме перша частина і є змістовним наповненням адміністративного 

законодавства, яке і є об’єктом систематизації. 

По-п’яте, спеціалізовані дослідження, безпосередньо пов’язані із 

особливістю адміністративно-правового регулювання у сфері охорони 

здоров’я (наприклад, роботи В. Воробйова, Я. Радиша, Л. Дешко, 

А. Миронова, С. Стеценка). Особливість цього напрямку вітчизняних 

правових досліджень полягає у тому, що питання систематизації 

висвітлюються поряд із ґрунтовним аналізом механізму адміністративно-
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правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я. Ці дослідження є 

вузькоспеціалізованими, максимально наближеними до об’єкта 

систематизації, а отже й цінними, хоча і не фундаментальними в аспекті 

феномену саме систематизації цієї частини адміністративного законодавства. 

Варто звернути увагу на декілька робіт, максимально наближених до 

предмету дослідження. Так, наприклад, у роботі В. Воробйова 

«Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я» 

формулюється ряд авторських дефініцій «адміністративно-правове 

регулювання у сфері охорони здоров’я», «охорона здоров’я», «суб’єкти 

управління у зазначеній сфері», «законодавство у сфері охорони здоров’я» 

тощо. Ряд із них цілком можна вважати новацій ними, оскільки автор 

пропонує унікальну схему їх побудови (не шляхом перерахування ознак, а 

однієї основної – базової ознаки). Цікавим є зосередження ним уваги на 

формулюванні визначення «законодавство у сфері охорони здоров’я», яке він 

вважає комплексним і виокремлює як складову адміністративного 

законодавства [70, с. 24]. Зацікавленість викликає й положення його роботи 

щодо ґенези законодавства про охорону здоров’я з акцентом на нормотворчу 

діяльність Міністерства Народного здоров’я і Опікування періоду 

Гетьманату, Народного Комісаріату охорони здоров’я, Міністерства охорони 

здоров’я УРСР, тим самим демонструючи «ґенезу не тільки законодавства, а 

й ролі суб’єктів нормотворчості у зазначеній сфері відносин» [70, с. 24], деякі 

із них є й активними суб’єктами систематизації адміністративного 

законодавства у зазначеній сфері відносин. Важливо звернути увагу і на те, 

що він намагається виділити специфіку ґенези об’єкту систематизації у різні 

історичні періоди, із посиленим акцентом на т.з. «радянський період» – 

виділення відповідного законодавства як елементу адміністративного 

законодавства, бо більшість приписів була присвячена засадам управління, а 

не самої охорони здоров’я. Він зокрема зазначає «…до управління охороною 

здоров’я прийшли замість соціальних медиків і організаторів охорони 

здоров’я «клініцисти», що й позначилося на змісті самого законодавства» 
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[70, с. 24]. Певний інтерес, з огляду на предмет дослідження, представляють і 

сформульовані ним висновки щодо формування підґрунтя для систематизації 

відповідного законодавства та обрання оптимального її виду. Так, зокрема, 

він зазначає, що у своєму розвитку законодавство про охорону здоров’я 

пройшло кілька етапів (виділяє чотири етапи із авторським їх розподілом від 

ІХ до ХХІ ст.) із поступовим набуттям ознак «підгалузі – галузі» й 

формуванням у ХІХ ст. підстав для його кодифікації [70, с. 24]. Позитивно 

оцінюючи сам висновок, в той же час варто його визнати дещо узагальненим, 

без будь-якої деталізації позиції автора. 

Інтерес представляє і робота Я. Радиша «Державне управління 

охороною здоров’я в Україні», перш за все, зумовлений запропонованим 

автором авторської дефініції «державна політика у сфері охорони здоров’я» 

[399, с. 16], яка вважається такою, що включає й систематизацію 

законодавства, яка здійснюється уповноваженими органами. Окрім того, 

зацікавленість викликають і положення роботи стосовно суб’єктів 

управління у зазначеній сфері відносин, які одночасно можуть розглядати і 

як суб’єкти систематизації (офіційної) відповідного законодавства [399, с. 

16]. Цікаво, що автор не тільки їх виокремлює, а й намагається 

класифікувати, виділити їх роль у процесі управління, а отже й можливої 

ролі у систематизації законодавства. Поряд із цим Я. Радиш пропонує 

виокремлювати і т.з. «вузьких» суб’єктів («приватних»), якими є 

«…лікувально-профілактичні заклади МОЗ України, які здійснюють 

комплекс спеціальних заходів…» [399, с. 16]. 

Не менш цікавою є і робота Л.М. Дешко «Державне регулювання 

господарської діяльності у сфері охорони здоров’я», в якій пропонується 

виокремлення аналітичної діяльності, пов’язаної із законодавством у сфері 

охорони здоров’я, як однієї із стадій систематизації відповідної складової 

законодавства [106, с. 7]. Зацікавленість викликає й робота А. Миронова 

«Система охорони здоров’я України як об’єкт державного контролю», в якій 

він звертає поглиблену увагу на аналізі Основ законодавства про охорону 
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здоров’я [253, с. 134] й зазначає, що, на жаль, замало уваги приділено 

засадам контролю, що й зумовлює «фрагментарність» його положень [253, с. 

134] й пропонує авторський варіант удосконалення ст. 22 Основ. Варто також 

звернути увагу на намагання автора виокремити об’єкт регулювання, а саме 

складові охорони здоров’я, положення НПА, які можуть слугувати і об’єктом 

систематизації, а саме: «санітарно-епідеміологічне благополуччя населення; 

обіг наркотиків; обіг лікарських засобів» [253, с. 137; 247, с. 246]. Цікавою є 

й робота Л. Самілик «Адміністративно-правові основи регулювання охорони 

здоров’я громадян України», яка зазначає, що, на жаль, чинне законодавство 

у сфері охорони здоров’я «істотно відстає від реальних потреб сьогодення…» 

навіть в аспекті «загальних принципів медичної системи України» [421, с. 3]. 

Варто зупинитися і на роботах З. Гладуна, які присвячені проблематиці 

адміністративно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я 

населення [88; 91; 86]. Автор безпосередньо виділяє деякі питання 

систематизації законодавства у своїх роботах, й намагається сформулювати 

авторські пропозиції щодо її здійснення, які відрізняються науковою та 

практичною значимістю. Так, зокрема, З.С. Гладун виокремлює комплексний 

характер законодавства про охорону здоров’я й виділяє вагому роль актів, 

покликаних регулювати відносини задля задоволення публічного інтересу. 

Отже, це дозволяє зробити висновок, що це саме адміністративне 

законодавство, яке є складовою законодавства про охорону здоров’я [86, с. 

55]. Однією із особливостей відповідного законодавства є «превалювання 

відомих підзаконних актів, які «… поширюють свою діяльність на 

різноманітні органи влади, місцевого самоврядування, всіх медичних і 

фармацевтичних працівників незалежно від місця їх роботи, форми власності 

та підпорядкування закладу охорони здоров’я» [86, с. 55]. Це істотно 

ускладнює об’єкт систематизації й обумовлює її доцільність. Варто 

підтримати вченого і у його прагненні виділити специфіку сфери 

систематизації та її об’єкту в аспекті вказівки на їх «неоднорідність», і, перш 

за все, за рахунок різного службового підпорядкування закладів охорони 
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здоров’я – Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерству охорони здоров’я, Міністерству внутрішніх справ України, 

Службі безпеки України, Міністерству транспорту України тощо [86, с. 55]. 

Більше того особливість зумовлена й розмаїттям закладів охорони здоров’я, 

відносини за участю яких регулюються адміністративним законодавством й 

становлять сферу об’єктивізації систематизації, адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я. Це «…різні за характером 

діяльності, за потужностями лікарні, поліклініки, диспансери, амбулаторії, 

діагностичні центри, санаторії, науково-дослідні центри, заклади вищої 

освіти та ті, які модифікуються у процесі здійснення медичної реформи в 

Україні [86, с. 55]. Цікавим є те, що, вчений намагається виокремити 

особливості законодавства, які висвітлюють як об’єкт на всю 

систематизацію, він виділяє, намагається аналізувати й зазначає, що 

необхідним є його об’єднання, переробка для спрощення розуміння, 

застосування та підвищення ефективності останнього. З. Гладун у роботах 

«До питання про історію кодифікації законодавства України про охорону 

здоров’я і проблеми її систематизації» [91], які, до речі, за змістом майже 

тотожні, намагається виокремити кілька етапів у формуванні національного 

законодавства про охорону здоров’я, починаючи з Лікарського статуту 

(«Устава врачебного») 1861 року й аж до проекту Медичного кодексу, його 

кількох редакцій. Варто схвально оцінити його прагнення виділити основні 

нормативно-правові акти різних історичних періодів, які регулювали 

відносини у сфері охорони здоров’я – Декретів 1918-1920 рр. й превалюючих 

наказів, інструкцій цього ж періоду, проектів кількох кодифікованих актів, 

підготовлених у період 20-30 рр. ХХ ст., – зводу чинного законодавства 

Української РСР, Кодексів про охорону здоров’я УРСР 1928 р., 1931 р., 1935 

р., які, на жаль, так і не були прийняті, Основ законодавства про охорону 

здоров’я 1969 р., Закону УРСР «Про охорону здоров’я» 1971 р. тощо. 

Важливо, що вчений не тільки зазначає, про чинні нормативно-правові акти 

та про зразки проектної діяльності, а й розглядає їх в аспекті проблематики 
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систематизації законодавства. Так, наприклад, «… спроби кодифікації 

законодавства про охорону здоров’я в УРСР 20-30 рр. ХХ ст. не мали успіху 

[88, с. 101], однак цілком слушним є запропонований ним висновок, про те, 

що ці спроби не були марними, бо сприяли «…підвищенню правової 

культури, юридичної техніки, систематизації та подальшому розвитку 

законодавства» [88, с. 101]. Цікавою є теза про «успішну спробу 

систематизації законодавства про охорону здоров’я, результатом якої стало 

видання у 1955-1960 рр. збірника актів законодавства» [88, с. 101], який 

включав 6 книг і вийшов друком накладом у 20 тисяч примірників. Таким 

чином, вчений-юрист демонструє розмаїття видів систематизації 

законодавства у сфері охорони здоров’я, в т.ч. й адміністративно-правових 

приписів, в історії формування національного законодавства, що регулює 

відносини у вищезазначеній сфері. Хоча він і не аналізує феномен 

систематизації законодавства, однак опосередковано висвітлює офіційну (про 

неї вже зазначалося) й неофіційну систематизацію – підготовку й випуск 

видавництвом «Юрінком» Бюлетеня законодавства і юридичної практики за 

редакцією В. Москаленка, Видавничим домом «Ін Юре» збірника «Медичне 

право України: збірник нормативно-правових актів» [88, с. 102], 

Парламентським видавництвом Збірника законодавства України про охорону 

здоров’я з коментарями та постатейними матеріалами й аналогічного 

збірника – видавництва «КНТ» [88, с. 101]. Цікавими є положення його робіт 

щодо обґрунтування доцільності розробки і прийняття Медичного кодексу 

України [88, с. 102], запозичення зарубіжного досвіду розробки і прийняття 

аналогічних кодифікованих актів із превалююванням їх морально-етичної 

змістовної частини та прийняттям національними професійними лікарськими 

організаціями [91, с. 97-99]. Не можна не згадати і про його роботи із 

аналізом чинного законодавства про охорону здоров’я, його особливостей, 

що і зумовлює необхідність його систематизації [91, с. 94-95]. Зацікавленість 

викликає і робота З. Гладуна, в якій він намагається аналізувати чинне 

законодавство у сфері охорони здоров’я (переважно законодавчий блок), 
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обґрунтовує потребу його систематизації, посилаючись на те, що вже в 

наявності є позитивні результати офіційної систематизації, ініційованої 

Міністерством охорони здоров’я у 1992-1998 роках щодо своїх наказів, із 

активним залученням до цієї діяльності Інституту громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України [91, с. 97]. Останні можуть слугувати 

підставою для порушення питання про розробку та прийняття Медичного 

кодексу України, що на думку вченого, узгоджується із аналогічними 

результатами зарубіжної нормотворчої практики у зазначеній сфері 

суспільних відносин. 

Цікавий підхід до аналізу генези законодавства у сфері охорони 

здоров’я демонструє і Г. Дічко [118], при цьому умовно поділяє всі 

нормативно-правові акти на вісім груп за предметом правового регулювання 

[118, с. 9]. Щоправда, вона фактично бере за основу своєї класифікації ту, яка 

раніше вже була запропонована І. Сенютою [440, с. 62-85], Р. Майдаником й 

авторами підручника «Медичне право України» за загальною редакцією 

С. Стеценка [247, с. 81]. Щоправда пропонує достатньо розширений перелік 

тих актів, які входять до кожної із груп, а також демонструє результативність 

прийняття «законів, що містять виключно норми медичного права», та тих, 

які, «поряд з медичними, регулюють й інші суспільні відносини» [118, с. 9], 

відзначаючи динаміку результативності Верховної Ради України, починаючи 

з 1990 року й аж до 2014 року. 

Цікавою з точки зору генези нормативно-правового регулювання 

відносин у сфері охорони здоров’я є і робота, присвячена проблематиці 

зародження і розвитку основ медичного права на теренах України в період IX 

– XX століть [118], знову ж таки фактично вона бере за основу 

вищезазначений підручник з методичного права у частині виокремлення 

«базових актів», щоправда подає більш розгорнуту характеристику їх змісту 

й обґрунтовує доцільність урахування історичного досвіду нормотворення у 

зазначеній сфері відносин (навіть не зважаючи на його результативність) для 

визначення пріоритетів сучасної нормотворчості [118, с. 16-17]. Більш 
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ґрунтовною к дослідженні цього питання є робота Я. Літінської «Генезис 

законодавства про допуск до медичної діяльності у деяких країнах до 1914 

року» [424], із висвітленням результатів порівняльно-правового аналізу 

досвіду нормотворення у відповідній сфері відносин в зарубіжних країнах та 

Україні, в т.ч. й в аспекті систематизації законодавства. 

Варто також зазначити, що певні аспекти систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, в т.ч. й із 

формулюванням певних авторських пропозицій, знайшли своє втілення у 

роботах, які безпосередньо присвячені певним проблемним питанням 

регулювання суспільних відносин, як формують сферу охорони здоров’я. 

Серед таких цілком можна виділити: роботи О. Алексеева «Принципи 

кодифікації національного фармацевтичного законодавства» [12], «Аналіз 

співвідношення термінів «фармацевтична галузь» та «фармацевтична сфера» 

[11]. «Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання 

адміністративної відповідальності за правопорушення у фармацевтичній 

сфері» [13], роботи О. Бабійчука «Адміністративно-правове регулювання та 

юридичні аспекти в паліативній та хоспісній медицині» [22], Л. Бардакової 

«Державний контроль за обігом лікарських засобів: його поняття та 

особливості» [32] та «Ефективність здійснення контролю за обігом 

лікарських засобів» [32], І. Бедрик та Л. Буравльова «Державне регулювання 

приватної медичної діяльності: організаційно-правові засади» [34], 

О. Гафурової «Правове регулювання державної підтримки сільської 

медицини» [74], А. Гель «Трансплантація: новації законодавства у цій сфері: 

перший погляд» [76], В. Євтушенко «Міжнародний та вітчизняний досвід 

державного регулювання народної та нетрадиційної медицини» [136], 

В. Ковригіна «Адміністративно-правове регулювання екстреної медичної 

допомоги» [181], В. Корнацького «Правові проблеми клінічних випробувань 

лікарських засобів в Україні» [197], С. Крюкова «Законодавчі аспекти 

паліативної медицини: зарубіжний та вітчизняний досвід» [203], 

О. Лавриненка «Адміністративно-правове регулювання профілактичної 
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діяльності у сфері охорони здоров’я» [212], А. Сесемка «Адміністративно-

правове регулювання використання джерел іонізуючого випромінювання в 

сфері охорони здоров’я» [444], М. Співак «Правове регулювання 

адміністративної відповідальності у галузі охорони здоров’я населення» 

[463], Г. Токарева «Адміністративно-правове регулювання реформування 

охорони здоров’я в умовах запровадження в Україні обов’язкового 

медичного страхування» [486], Д. Шатковської «Адміністративно-правове 

регулювання організації охорони здоров’я при соціально небезпечних 

захворюваннях» [512], В. Ширшової «Значення фармацевтичної діяльності в 

системі охорони здоров’я України» [517].  

Не можна не згадати і комплексні роботи, в яких, у контексті 

дослідження проблем адміністративно-правового регулювання відносин у 

сфері охорони здоров’я в Україні, питання систематизації адміністративного 

законодавства також висвітлюються. Серед таких робіт цілком можна 

виділити: І. Буряк «Адміністративно-правове регулювання у сфері 

забезпечення права громадян України та охорону здоров’я» [54], З. Гладун 

«Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері охорони здоров’я 

населення в Україні» [84], В. Пашков «Проблеми правового регулювання 

відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст)» [287], 

Л. Руснак «Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров’я 

в Україні» [415], В. Стеценко «Адміністративно-правове регулювання 

забезпечення запровадження в Україні обов’язкового медичного 

страхування» [468] та ін. 

Також певні аспекти проблематики систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, щоправда з акцентом на 

засади функціонального призначення суб’єктів публічної адміністрації та 

ролі приватних суб’єктів у вищезазначеній діяльності, а також з 

висвітленням проблемних питань використання ресурсу окремих 

інструментів публічного адміністрування у зазначеній сфері відносин та 

формулюванням авторських пропозицій щодо удосконалення законодавства з 
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цих питань, в т.ч. й як складових систематизаційних актів, знайшли 

висвітлення у роботах вчених-юристів. Серед таких робіт цілком можна 

згадати: Я. Буздуган «Правові та організаційні основи фінансового 

забезпечення охорони здоров’я в Україні» [52], С. Бутенко «Порівняльний 

аналіз зарубіжних моделей акредитації лікувально-профілактичних закладів» 

[55], Ю. Вапщенко «Незалежні регуляторні органи в сфері охорони здоров’я: 

європейський досвід та перспективи розвитку в Україні» [57], Н. Волк «Роль 

держави у формуванні державної політики у фармацевтичній галузі» [68], 

В. Волкова, Л. Дешко «Ліцензування господарської діяльності у сфері 

охорони здоров’я» [69], З. Гладун «Адміністративно-правове регулювання 

громадського контролю за наданням медичної допомоги в Україні» [85], 

Г. Ігнатьєвої «Удосконалення функцій органів місцевого самоврядування у 

сфері охорони здоров’я на територіальному рівні» [152], Ю. Козаченко 

«Акредитація закладів охорони здоров’я як адміністративно-правовий засіб 

забезпечення прав пацієнтів» [182], Б. Логвиненка «Публічне 

адміністрування сферою охорони здоров’я в Україні: теорія і практика» 

[228], Г. Овсієнко-Миронова «Правовий інститут лікарського 

самоврядування у контексті проблем розбудови системи управління 

охороною здоров’я в Україні» [272], О. Стрельченко «Заохочення як метод 

управління у сфері охорони здоров’я» [475], Я. Шатковського 

«Стандартизація у системі обов’язкового медичного страхування в Україні 

(адміністративно-правовий аспект)» [513], О. Шевчук «Правовий статус 

Державної служби України з лікарських засобів» [514] тощо. 

Як вже зазначалося, в наявності особливості «відомчого регулювання 

відносин у сфері охорони здоров’я, наслідком якого є специфічний об’єкт 

систематизації, суб’єкт/ти такої діяльності. Якщо це специфічна діяльність, 

важливим є її окремий аналіз. Як наслідок – в наявності кілька робіт, 

присвячених проблематиці адміністративно-правового регулювання відносин 

у сфері охорони здоров’я, з урахуванням «відомчого аспекту». Так, можна 

згадати роботи Б. Логвиненка «Адміністративно-правові засади медичного 
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забезпечення органів внутрішніх справ в Україні» [226]. Аналізуючи 

відповідне питання, автор окремо не висвітлює питання систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, однак пропонує 

все ж таки об’єднати нормативно-правові акти у певні збірки задля 

ефективного регулювання суспільних відносин у зазначеній сфері [226, с. 

18]. Щоправда, автор помилково ототожнює «охорону здоров’я» та 

«відносини медичного забезпечення», хоча останні є лише складовою 

охорони здоров’я. Формулюючи певні пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства, що регулює відносини, пов’язані із «медичним 

забезпеченням», акцент робить лише на профілактичну діяльність [226, с. 

16], що визнати виправданим неможна, бо звужується сфера регулюючого 

впливу об’єкта систематизації. Варто ураховувати те, що пропозиції слушні, 

однак змістовно звужені. Б. Логвиненко виокремлює завдання, принципи 

публічного управління у сфері охорони здоров’я в Україні, а саме: 

визначаючи завдання, він відзначає, що саме на «правомірну рівні мають 

бути визначені ключові напрямки діяльності органів, які випливають із 

соціального і публічно-правового призначення охорони здоров’я…, 

принципи також визначають засади існування цих органів» [228, с. 101-102]. 

Фактично звертається увага на змістовні елементи сучасного законодавства, 

яке визначає засади функціонування органів управління у зазначеній сфері, а 

це також адміністративне законодавство. Слід також звернути увагу і на 

роботу Б.О. Логвиненка, присвячену окремим питанням функціонування 

Національної служби здоров’я України [227], в якій він не лише аналізує 

чинне законодавство у сфері охорони здоров’я в Україні, в т.ч. й новітнє, а й 

намагається визначити роль Національної служби здоров’я України як 

одного із можливих офіційних суб’єктів її систематизації (принаймні щодо 

його частини). 

«Відомчим» характером відрізняється й робота Л. Мазур 

«Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення прав 

військовослужбовців Збройних Сил України на охорону здоров’я» [237]. 
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Особливістю цієї роботи є концентрація уваги на міжнародно-правових актах 

як складової законодавства у сфері охорони здоров’я та пропозиціях щодо їх 

систематизації [237, с. 9-10]. Щоправда об’єктом систематизації Л.Б. Мазур 

вважає «міжнародно-правові стандарти» з прав військовослужбовців про 

охорону здоров’я [237, с. 13] й пропонує їх виокремлений характер по 

відношенню до систематизації всього національного адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я військовослужбовців [237, с. 13]. 

Певна раціональність щодо вузькоспеціалізованої систематизації 

спеціального законодавства безперечно є, щоправда, її розподіл залежно від 

об’єкту (розподілу на міжнародно-правові та національні) викликає певне 

запитання як щодо доцільності, так і щодо такої ж деталізації щодо всіх 

інших численних складових об’єкту систематизації, виділених за особою, на 

реалізацію інтересів якої зорієнтовані вони. Варто звернути увагу на роботу 

О. Сіделковського «Адміністративно-правова характеристика сучасної 

системи охорони здоров’я в Україні» [447], в якій він детально зупиняється 

на аналізі чинного законодавства, яке визначає засади регулювання у сфері 

охорони здоров’я в Україні, аналізує ґенезу саме законодавчого регулювання 

у різні історичні періоди [447, с. 125], визначає термінологічний ряд 

«медична діяльність», «охорона здоров’я» та ін., звертає увагу на те, що у 

законодавстві про охорону здоров’я «простежується тенденції формування 

традицій континентальної правової сім’ї» [447, с. 126]. Звертає увагу і на 

велику роль морально-етичних засад регулювання відносин у зазначеній 

сфері [447, с. 126], й його підтримують у цьому С. Стеценко, В. Стеценко та 

І. Сенюта [247, с. 40]. Також вчений виокремлює засади діяльності КМУ у 

зазначеній сфері відносин, а законодавств, яке містить їх також є частиною 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я [447, с. 129]. 

Певні фрагменти питання систематизації законодавства у сфері охорони 

здоров’я України, а не лише його адміністративної складової, також можна 

знайти у роботах Р. Гревцової «Деякі питання законодавчого забезпечення 

розвитку охорони здоров’я в Україні» [97], П. Лисенка, О. Ціборовського 
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«Проблеми системи охорони здоров’я в Україні та стратегії її реформування» 

[501], Р. Майданника «Законодавство України в сфері охорони здоров’я: 

система і систематизація» [238], С. Стеценка, В. Стеценко, І. Сенюти, 

Я. Буздуган, М. Пришляка [247; 52], О. Клименко [175] та ін. Р. Гревцова, в 

цілому підтримуючи ідею розробки і прийняття кодифікованого акту, який 

би об’єднав положення щодо регулювання суспільних відносин у сфері 

охорони здоров’я, в той же час слушно зазначає, що «вона матиме сенс після 

законодавчого визначення архітектури системи охорони здоров’я України, 

апробації основних законодавчих рішень, спрямованих на їх побудову, а 

також на розвиток основних інститутів права охорони здоров’я» [99, с. 46]. І 

як один із початкових етапів такої діяльності вбачається доцільним, на її 

думку, розробка і прийняття Концепції публічного адміністрування у сфері 

охорони здоров’я [99, с. 46]. Про вагому роль у систематизації законодавства 

у сфері охорони здоров’я в Україні (а отже і його частини – 

адміністративного) професійних медичних асоціацій та інших професійних 

установ зазначає В.Ю. Стеценко, щоправда одночасно стверджуючи, що роль 

цих суб’єктів не є домінуючою, остання належить саме уповноваженим 

суб’єктам публічної адміністрації [469, с.115], які й будуть залучати т.з. 

«приватних суб’єктів». Про доцільність розробки і прийняття Медичного 

кодексу України зазначають і автори навчального посібника «Охорона 

здоров’я в Україні», стверджуючи, що виникла нагальна потреба у приведені 

законодавства, що регулює відповідні відносини, у впорядковану систему. 

Пропонуючи навіть власну структуру такого кодифікованого акту [520, с. 

145-149], в той же час автори обґрунтовують потребу кодифікації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні й інших 

кодифікованих (а не тільки Медичному кодексі України) актах (наприклад, 

Кодексі про адміністративні проступки). Це свідчить про те, що 

адміністративне законодавство у сфері охорони здоров’я «розпорошиться» у 

кількох систематизаційних актах, що є цілком обґрунтованим. Зокрема, О.В. 

Клименко, обґрунтовуючи необхідність систематизації законодавчих актів 
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України в сфері охорони здоров’я громадян і розробки Медичного кодексу 

України, зазначає, що об’єкт сучасної систематизації «вимагає понад тисячу 

двісті чинних нормативно-правових документів різного правового статусу 

(закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів 

України, постанови та накази МОЗ України, постанови та накази інших 

відомств). Вони як додатки включають більше тисячі інструкцій, положень, 

методичних документів і т.д., що регламентують всі види професійної 

діяльності галузі» [176]. Характеризуючи об’єкт відповідної систематизації, 

вона слушно зазначає, що превалюють у ньому підзаконні акти, що 

ускладнює не тільки застосування законодавства у зазначеній сфері, а й 

навіть ознайомлення з ним. Лиш на «один законодавчий акт у сфері охорони 

здоров’я в середньому припадає близько двохсот підзаконних галузевих 

актів» [176], і це ще не враховуючи актів регіональної дії, які прийняті «в 

розвиток галузевих підзаконних актів державного рівня» в областях і 

регіонах, що знову ж таки істотно збільшує їх «кількість на регіональному 

рівні» й удосконалює їх зміст, враховуючи те, що вони не завжди у повному 

обсязі узгоджуються із змістом загальнодержавних нормативно-правових 

актів. Автор цілком слушно не тільки окреслює проблему сучасного об’єкта 

систематизації законодавства у зазначеній сфері відносин, а й пропонує 

авторський варіант його недоліків: «галузеві закони не є законами прямої 

дії…, різноманіття й безліч актів різного рівня, присвячених одному 

питанню, …змістовна розбіжність таких актів, відсутність єдиного 

консолідованого законодавчого акту у відповідній сфері відносин» [176]. Це, 

на думку автора, є однією із передумов сучасної вітчизняної систематизації 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, оптимальним способом 

вирішення якої є розробка й прийняття кількох зведених актів – Зводу 

законів про охорону здоров’я громадян і Медичного кодексу [176]. 

Щоправда, щодо першого акту О.В. Клименко демонструє змінну позицію, 

називаючи його або Зводом законів, або ж Кодексом законів про охорону 

здоров’я громадян. Варто підтримати пропозицію про одночасне 
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використання кількох видів офіційної систематизації законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні з огляду на специфіку її об’єкту. Також 

слушними є пропозиції щодо доцільності розмежування Медичного кодексу 

та Зводу законів про охорону здоров’я громадян з огляду на співвідношення 

медичної діяльності та охорони здоров’я в цілому. Також варто погодитися із 

пропозицією щодо виокремлення кількох стадій (етапів) систематизації 

відповідного законодавства, серед яких, зокрема виділяється: «найближча 

перспектива – це розробка і прийняття окремих основних законів з кожного 

блоку базової структури об’єкту систематизації й … у такий спосіб остаточно 

сформувати концепцію розвитку відповідного законодавства, а далі розробка 

і прийняття підсумкових систематизаційних актів» [176]. Відповідно і 

адміністративне законодавство у сфері охорони здоров’я також буде 

систематизоване у Зводі законів про охорону здоров’я населення, Медичному 

кодексі й інших кодифікованих актах, про що вже зазначалося (Кодекс про 

адміністративні проступки, Адміністративно-процедурний кодекс України 

тощо). 

Певна спеціалізація досліджень проблематики систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, 

«пов’язана із підвищенням інтересу представників вітчизняної правової 

науки, в т.ч. й вчених-адміністративістів, до проблем медичного права в 

цілому. Підтвердженням цьому може слугувати збільшення кількості робіт, 

безпосередньо присвячених проблематиці медичного права, в яких 

опосередковано порушуються і питання систематизації відповідного 

законодавства (наприклад, роботи Г. Дічко [118], зокрема, С. Стеценко, 

аналізуючи попередні результати медичної реформи в Україні [473], звертає 

увагу на «збільшення зацікавленості у проведенні медико-правових наукових 

досліджень у рамках теорії держави і права, науки конституційного права, 

цивільного права, адміністративного права тощо» [473, с. 116]), проведення 

тематичних наукових, науково-практичних заходів (наприклад, наукові 

конференції «Проблеми захисту суб’єктів правовідносин у сфері охорони 
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здоров’я в контексті медичної реформи» (м. Запоріжжя, 25 травня 2018 року), 

«Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд» (м. Київ, 29 

листопада 2018 року), «Розвиток медичного права України в контексті 

євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» (м. Київ, 12 грудня 2018 

року), «Біоетичні аспекти правового регулювання евтаназії та інших 

суміжних з нею явищ в Україні» (м. Київ, 18 грудня 2018 року) тощо), 

впровадження у навчальний процес закладів вищої освіти освітньої програми 

«Медичне право», «Фармацевтичне право» (і не лише медичних закладах), 

(КНУ, Одеська національна юридична академія тощо), створення кафедр 

медичного права (наприклад, у Львівському національному медичному 

університеті імені Василя Галицького), визначення проблематики медичного 

права серед пріоритетів наукових досліджень наукових шкіл (наприклад, 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка), створення 

Наукового Центру медичного права при Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка та Центру медико-правових досліджень 

при Київському регіональному центрі Національної академії правових наук 

України та Національній академії медичних наук України. Ґенезу 

дослідження питань систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я можна охарактеризувати як процес поступової спеціалізації 

наукових досліджень, щоправда за відсутності комплексних тематичних 

робіт. Відповідна ґенеза дослідження відрізняється поступовим підвищенням 

інтересу вчених-адміністративістів до відповідної проблематики із 

зосередженням безпосередньої уваги на специфіці об’єкту, сфери, суб’єктів 

систематизації, залученням представників інших галузевих наук до спільних 

досліджень задля виокремлення особливості адміністративно-правового 

регулювання цих відносин та адміністративного законодавства. 

Аналіз наукових робіт, присвячених питанням адміністративного 

законодавства, його систематизації, адміністративно-правового регулювання 

у сфері охорони здоров’я, можна умовно навіть виділити кілька етапів ґенези 

такого дослідження, кожен з етапів якої характеризується певною 
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особливістю. Так, зокрема, перший етап (20-поч 40-х рр. ХХ ст.), специфіка 

якого повністю узгоджується із особливістю розвитку адміністративно-

правової науки відповідного періоду, а саме: відсутністю будь-яких 

тематичних робіт, узагальнений підхід до аналізу сфери регулюючого впливу 

у сфері охорони здоров’я з акцентом на засади державно-правового 

регулювання; другий (40-90 рр. ХХ ст.) етап, його ще можна умовно назвати 

«радянський», особливість якого полягає у тому, що вчені-адміністративісти, 

хоча безпосередньо проблематику систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я і не досліджували, однак все ж таки 

певні фрагментарні згадування були при аналізі питань адміністративного 

законодавства в цілому, доцільності його систематизації із пошуком 

оптимальних видів її, із традиційним висвітленням питань удосконалення 

відповідного законодавства в аспекті виокремлення особливостей 

регулювання відносин у соціально-гуманітарній сфері. І, нарешті, третій етап 

(з поч. ХХІ ст.) істотної активізації наукових досліджень проблематики 

джерел адміністративного права, системи адміністративного права, 

систематизації адміністративного законодавства, медичного права й 

поглиблення спеціалізації досліджень проблематики адміністративно-

правового регулювання у сфері охорони здоров’я, із формулюванням 

пропозицій щодо систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я як складової адміністративного законодавства в цілому. 

Цю тенденцію варто зберегти і надалі задля формування новітнього 

наукового базису з феномену систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я задля практичного використання її 

ресурсу у всьому розмаїтті її видів. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Об’єктом систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні є саме адміністративне законодавство. Його 
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запропоновано розглядати, підтримуючи т.з. «широку концепцію його 

розуміння», як сукупність всіх чинних нормативно-правових актів, які 

регулюють питання публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я в 

Україні. Обґрунтовується доцільність використання понять «адміністративне 

законодавство у сфері охорони здоров’я в Україні» та «нормативно-правові 

акти у сфері охорони здоров’я в Україні» в якості синонімів для визначення 

об’єкта систематизації. Відповідний об’єкт систематизації слід розглядати в 

якості складової адміністративного законодавства України в цілому, що 

безперечно вплине, а отже це потрібно урахувати у процесі систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. Його 

також варто розглядати і в якості складової національного законодавства у 

сфері охорони здоров’я («охороноздоровчого законодавства»), яке, перш за 

все, пов’язане із урегулюванням відносин забезпечення та організації 

охорони здоров’я, а також деяких відносин, пов’язаних із публічним 

адмініструванням медичної та фармацевтичної діяльності. Що також впливає 

і має бути враховане під час систематизації адміністративного законодавства 

у сфері охорони здоров’я в Україні. Вважається за доцільне розмежовувати 

об’єкт і предмет систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні, й першим вважати адміністративне 

законодавство у зазначеній сфері відносин, а іншим – форму, назву, зміст 

окремих нормативно-правових актів, які містять адміністративно-правові 

норми, зорієнтовані на сферу охорони здоров’я в Україні. Об’єкт і предмет 

відповідної систематизації запропоновано розглядати у їх співвідношенні як 

цілого і частини. 

2. Запропоновано авторське визначення систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні як 

діяльності уповноважених суб’єктів публічної адміністрації або ж приватних 

осіб (фізичних чи юридичних осіб), що базується на принципах повноти, 

доцільності, оперативності, корисності, професіоналізму й спрямована на 

приведення адміністративного законодавства, що регулює відносини у сфері 
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охорони здоров’я в Україні (або його частини у переважній більшості), у 

впорядковану систему, зовнішнім результатом якої є систематизаційний акт 

(як правило, кілька): кодифікований акт, збірка законодавства, методичний 

посібник тощо. Виділено ознаки систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні: а) це діяльність, тобто 

певна послідовність дій; б) активний характер; в) зумовленість об’єктом – 

адміністративним законодавством, хоча необхідним є й урахування 

особливостей іншого галузевого законодавства, яке регулює відносини у 

зазначеній сфері відносин; г) особливість сфери об’єктивізації, якою є 

охорона здоров’я із комплексним, поліструктурним змістом; д) розмаїття та 

множинність суб’єктів при їх умовному поділі на офіційних (загальної та 

спеціальної компетенції) та неофіційних; е) статично-динамісний характер; є) 

складний зміст із певною послідовністю дій, принципами, стадіями тощо; є) 

цільова спрямованість (впорядкування відповідного законодавства у певну 

систему) із комплексом її завдань; ж) доцільність одночасного поєднання 

кількох видів й об’єктивна неможливість одно видового існування; 

поліфункціональність (одночасна реалізації кількох функцій – правотворчої, 

правозастосовної, регулятивної, уніфікаційної, комунікативної, наукової, 

моделювання, новаційної, інтегративної). Зазначено, що ці ознаки у 

сукупності доповнюють одна одну й саме у сукупності формують ресурс 

відповідної систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я в Україні й зумовлюють її унікальність. 

3. Обґрунтовано, що можна умовно виділити кілька етапів ґенези 

наукового дослідження проблем систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я у вітчизняній адміністративно-

правовій науці, кожен із яких характеризується певною особливістю. Так, 

зокрема, перший етап (20-поч 40-х рр. ХХ ст.), специфіка якого повністю 

узгоджується із особливістю розвитку адміністративно-правової науки 

відповідного періоду, а саме: відсутністю будь-яких тематичних робіт, 

узагальнений підхід до аналізу сфери регулюючого впливу у сфері охорони 
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здоров’я з акцентом на засади державно-правового регулювання; другий (40-

90 рр. ХХ ст.) етап, його ще можна умовно назвати «радянський», 

особливість якого полягає у тому, що вчені-адміністративісти, хоча 

безпосередньо проблематику систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я і не досліджували, однак все ж таки 

певні фрагментарні згадування були при аналізі питань адміністративного 

законодавства в цілому, доцільності його систематизації із пошуком 

оптимальних видів її, із традиційним висвітленням питань удосконалення 

відповідного законодавства в аспекті виокремлення особливостей 

регулювання відносин у соціально-гуманітарній сфері. І, нарешті, третій етап 

(з поч. ХХІ ст.) істотної активізації наукових досліджень проблематики 

джерел адміністративного права, системи адміністративного права, 

систематизації адміністративного законодавства, медичного права й 

поглиблення спеціалізації досліджень проблематики адміністративно-

правового регулювання у сфері охорони здоров’я, із формулюванням 

пропозицій щодо систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я як складової адміністративного законодавства в цілому. 

Цю тенденцію вважається за доцільне зберегти і надалі задля формування 

новітнього наукового базису з феномену систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я задля практичного використання її 

ресурсу у всьому розмаїтті її видів. 
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РОЗДІЛ 2 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У 

СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ, 

СИСТЕМНИЙ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ 

 

 

2.1. Систематизація адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні: класифікація, види 

 

 

Для ретельного з’ясування реального ресурсу того чи іншого явища 

здійснюється його класифікація. Класифікація є «найважливішим засобом 

теоретичного пізнання об’єкта дослідження, виявлення його внутрішніх та 

зовнішніх властивостей, а також спрощує його розгляд як певної системи зі 

стійкими зв’язками внутрішнього та зовнішнього характеру» [295, с. 12]. 

«Класифікація (від lat. “classis” – клас, розряд і“fucio” – розкладаю, роблю) – 

це система підпорядкованих понять (об’єктів) певної галузі знання або ж 

діяльності людини, яка використовується як засіб для встановлення зв’язків 

між цими поняттями, класами об’єктів, а також здійснюється для орієнтації в 

багатоманітні понять або ж об’єктів» [47, с. 587; 273, с. 276; 297, с. 139-140; 

155, с. 183]. Це ж «ділення множини будь-яких об’єктів на групи, які, у свою 

чергу, можуть бути деталізовані аналогічним чином на підмножини» [498, с. 

283-284]. Це ж «система розподілення по групах відповідно до наперед 

визначених ознак [60], розподіл предметів, явищ або понять на класи, групи 

тощо за спільними ознаками, властивостями» [455, с. 175; 526, с. 109]. 

Ключовим словом у двох останніх визначеннях є «розподіл», який варто 

вважати «розкриття обсягу відомого поняття, яке відбувається шляхом 

перерахування всіх видів…, які входять до складу цього поняття. Звідси 
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ясно, що розподіленими можуть бути лише загальні поняття, що охоплюють 

собою різні частини; …для такого поділу необхідно мати підставу або 

принцип, що робить можливим правильне перерахування отриманих завдяки 

поділу членів його [526, с. 110]. Ці ж положення цілком можна вважати 

прийнятними і для решти сформульованих визначень класифікації. Варто 

зазначити, що будь-яка класифікація має відповідати певним вимогам, серед 

яких: «а) підмножини, на які розподілено множину, не повинні перетинатися; 

б) у сукупності ці підмножини повинні «дати» вихідну множину 

класифікованих об’єктів; в) кожен елемент має входити до певного одно 

порядкового класу; г) подія множини на групи має здійснюватися за 

конкретно визначеною ознакою» [192, с. 236; 297, с. 140]. Це т.з. «правила 

класифікації, сформульовані законами логіки» [526, с. 110]. Варто 

підтримати В. Юровську у тому, що «найбільш цінною є класифікація, 

заснована на пізнанні законів зв’язку між видами, переходу від одного виду 

до іншого у процесі розвитку» [526, с. 110]. При цьому цілком логічно, що 

будь-яка класифікація є «результатом певного огрубіння реальних граней 

між видами, бо останні завжди умовні та відносні» [526, с. 110], що з часом 

обумовлює й модифікацію самої класифікації. Варто також погодитися із 

тим, що твердження про можливість розроблення універсальної класифікації 

є умовними, бо, з одного боку, «такої класифікації не існує…, бо її межі 

обмежені межами нашого знання і… не можуть охопити нескінченного 

різноманіття об’єктивної діяльності» [526, с. 110; 418, с. 135]. З іншого боку, 

«універсальною можна вважати таку класифікацію, яка відповідає основним 

вимогам, розробленим теорією і практикою й зорієнтованих на неї, а також 

яка спирається на рівень знань про предмети які класифікуються» [526, с. 

110; 418, с. 135]. Безперечно, класифікація, перш за все, має важливе 

теоретичне значення (т.з. теоретичний аспект класифікації), оскільки 

забезпечує логічність та послідовність дослідження феномену певного 

явища. Щоправда, не варто забувати і про її важливе практичне значення (т.з. 

практичний аспект класифікації) – забезпечення наукового підходу 
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(дотримання принципу науковості) у дослідженні явища, логічної ви будови 

наукового матеріалу, виявлення глибинних зв’язків між об’єктами, 

узагальнення висновків та прогнозів [297, с. 141]. Це у певній мірі 

прийнятним і для систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні. Одразу ж слід зазначити, що перш ніж виділити 

класифікаційний аспект систематизації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я в Україні, варто зупинитися на загальнотеоретичних 

положеннях класифікаційного аспекту систематизації законодавства, 

галузевих напрацюваннях щодо класифікаційного аспекту адміністративного 

законодавства і вже потім, посилюючи засади систематизації дослідження, 

запропонувати авторський погляд на класифікаційний аспект систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. 

Варто наголосити на тому, що проблематика класифікації 

систематизації законодавства взагалі і галузевого, зокрема 

адміністративного, законодавства привертала увагу вчених-юристів у різні 

історичні періоди. Втім, визнати наукові напрацювання із цього питання 

ґрунтовними, навряд чи, можливо. Аналіз різноманітних тематичних джерел 

свідчить про те, що в наявності кілька основних проблематичних питань, 

безпосередньо пов’язаних із дослідженням класифікаційного аспекту 

систематизації законодавства як взагалі, так і галузевого зокрема. Серед 

таких питань: по-перше, відсутність єдності поглядів вчених-юристів щодо 

використання позначення результатів класифікації систематизації 

законодавства. Серед найпоширеніших варіантів вирішення цього питання – 

використання для їх виокремлення словосполучень «вид систематизації 

законодавства», «форма систематизації законодавства», «спосіб 

систематизації законодавства», «прийом систематизації законодавства». 

Найпоширенішим є використання відповідних результатів «вид» та «форма». 

Щодо використання словосполучень «спосіб систематизації законодавства» 

та «прийом систематизації законодавства» слід зазначити, що їх 

використання для позначення саме результатів класифікації, оскільки ці 
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словосполучення роблять акцент уваги у процесі їх використання на ті 

особливі засоби, дії, послідовність дій, які формують зміст всієї діяльності, 

послідовність змінюваних стадій (етапів) такої діяльності, зміст окремої 

стадії (етапу) тощо. Якщо є потреба визначити, за допомогою чого, у якому 

порядку, з використанням чого здійснюється така діяльність як 

систематизація законодавства (в т.ч. й галузевого), цілком логічно вживати 

словосполучень «спосіб систематизації законодавства», «прийом 

систематизації законодавства». При цьому останній певним різновидом 

першого, тобто прийом можна розглядати як одну із складових методу, поряд 

із засобами, діями тощо. 

Щодо доцільності визначення результатів класифікації систематизації 

законодавства з використанням слів «вид» чи «форма» варто з’ясувати їх 

етимологічне значення, яке свідчить про те, що «форма» передбачає акцент 

уваги на зовнішньому виразі явища, в той же час «вид» надає більш 

змістовне узагальнене уявлення про нього. У вітчизняній правовій літературі 

вже зверталася увага на потребу розмежування цих визначень в аспекті 

класифікаційного поділу явища. Так, наприклад, Т. Коломоєць та Д. Астахов, 

досліджуючи класифікаційний аспект кодифікації адміністративно-

процедурного законодавства України, також зазначають на непоодинокі 

випадки доцільного використання слів «вид» або ж «форма» для позначення 

результатів такої кодифікації [188, с. 13]. Вони пропонують також 

зосередитися на етимологічному значенні вищезазначених слів й 

запропонувати той варіант, який є прийнятним для предмету дослідження, 

який би реально узгоджувався із змістом результатів класифікаційного 

розподілу. Так, зокрема, із посиланням на словниково-довідникові джерела, 

вони зазначають, що слова «форма», «вид» є взаємозв’язаними, оскільки 

«форма – це тип, спосіб організації чого-небудь, зовнішній вияв якого-небудь 

явища, пов’язаний із його сутністю, змістом» [61, с. 713; 188, с. 13], «вид – це 

різновид у ряді предметів, тип, явищ» [61, с. 60; 188, с. 13]. Беручи до уваги 

той факт, що класифікаційний поділ зорієнтований, перш за все, на 
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визначення ряду типових явищ, цілком логічно запропонувати 

використовувати для позначення результатів такого поділу слово «вид». 

Узагальнений аналіз тематичних наукових джерел свідчить, про те, що 

протягом останніх п’яти-семи років найбільш поширеним для визначення 

результатів класифікаційного поділу систематизації законодавства, в т.ч. і 

галузевого, у вітчизняній правовій науці є використання слова «вид» 

(наприклад, новітні енциклопедичні юридичні джерела [59, с. 719], навчальні 

[185, с. 21], наукові джерела). 

По-друге, відсутність єдності поглядів у середовищі вчених-юристів 

щодо кількості видів систематизації законодавства та їх подальшої 

класифікації, наслідком чого є розмаїття варіантів її видового розмаїття (від 

«спрощеного» («звуженого» варіанту, згідно з яким виокремлюється, як 

правило, лише два види систематизації законодавства, й аж до 

«розширеного» («ускладненого») варіанту, згідно з яким пропонується 

виокремлення чотирьох-шести видів систематизації законодавства). Більше 

того, різною є модель їх взаємозв’язку, послідовності розташування. 

Відрізняється також і глибина наукового дослідження питання видового 

розмаїття систематизації законодавства – від вказівки лише на існування 

певних видів систематизації законодавства й аж до намагання виокремити та 

проаналізувати ознаки окремих видів систематизації законодавства, 

здійснити порівняльно-правовий аналіз видів систематизації законодавства, 

із виділенням специфічних ознак, переваг тощо. У вітчизняній правовій науці 

питання кодифікації видів систематизації висвітлюється по-різному, а саме: 

від узагальненого (спрощеного) підходу й до деталізованого підходу, із 

використанням великої кількості критеріїв та виокремленням значного 

розмаїття видів систематизації законодавства. Одразу ж слід зазначити, що як 

представники галузевих правових наук (зокрема, адміністративно-правової 

науки), так і вчені-фахівці з теорії держави та права зосереджують увагу на 

проблематиці класифікації видів систематизації законодавства.  
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Так, зокрема, І. Борщевський вважає за доцільне виокремити наступні 

види (щоправда, він називає їх «формами») систематизації законодавства: а) 

облік, який він вважає «найпростішим», й поділяє на документальний 

(письмовий) та електронний, б) інкорпорацію, яку поділяє на офіційну 

(напівофіційну) та неофіційну, хронологічну, алфавітну, предметну 

(систематичну), генеральну та часткову; в) консолідацію; г) класифікацію, 

яку розподіляє на галузеву, спеціальну [50, с. 20-22], а також, із посиланням 

на праці Н.М. Пархоменко, й уніфікацію та «комплексно-змішаний» вид, 

який «поєднує у собі властивості інкорпорації, консолідації та класифікації» 

[50, с. 23]. 

В. Смородинський також виокремлює облік, інкорпорацію, 

консолідацію, класифікацію, яку поділяє на два підвиди – класифікацію-

компіляцію, яка «передбачає зібрання чинних правових норм та їх 

приведення у певну класифіковану форму без суттєвих змін та доповнень» 

[457, с. 26] й використовується тоді, коли метою класифікації є «виключення 

спрощення й уніфікації законодавства» [457, с. 26], а також класифікацію-

реформу, яка передбачає «зібрання правових норм та їх приведення в певну 

класифіковану форму з більш-менш значними змінами й доповненнями (в 

т.ч. принципово наявними нормами)» [457, с. 26]. Останній підвид, як 

правило, використовується у період докорінних реформаційних 

державотворчих та правотворчих процесів. 

Є. Гетьман, аналізуючи феномен класифікації законодавства, пропонує 

поділ їх на: галузеву, спеціальну, міжгалузеву (комплексну), а також 

первинну та вторинну [81, с. 11]. Якщо щодо першого варіанту поділу все 

зрозуміло, оскільки критерієм є безпосередньо об’єкт класифікації, щодо 

другого варто зазначити, що первинною він вважає ту класифікацію, «коли 

класифікаційний акт є результатом первинного правового регулювання 

певної галузі суспільних відносин, а вторинною – класифікаційний акт, як 

результат якої, є результатом попереднього опосередкування галузі 

законодавства окремими нормативними актами» [81, с. 11]. 
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С. Меленко, досліджуючи феномен консолідації як «синкретичного» 

виду систематизації нормативно-правових актів, також виокремлює 

інкорпорацію, кодифікацію й навіть розташовує їх у певній послідовності, а 

саме: інкорпорація як найпростіший вид [248, с. 88-92] й обґрунтовує 

висновок про те, що консолідація є саме «синкретичним» «проміжним», 

«необхідним» видом систематизації законодавства, який опосередковує 

відносини між інкорпорацією та кодифікацією [248, с. 92].  

У Великій українській юридичній енциклопедії виокремлюються такі 

види систематизації законодавства – облік, інкорпорація, консолідація, 

кодифікація. При цьому «перші два види завжди здійснюються поза 

процесом нормотворчості, а два останніх – зазвичай у його межах» [59, с. 

719]. Цілком логічно, що критерієм такого поділу є прив’язка до 

нормотворчості. Цікавим є й підхід авторського колективу цього видання до 

деталізованого аналізу видів систематизації законодавства, а саме 

виокремлення класифікації законодавства як «особливого виду 

систематизації законодавства, що здійснюється шляхом перероблення та 

зведення у процесі нормотворчості норм права, які містяться в різних 

нормативно-правових актах, у логічно узгоджену, побудовану на наукових 

принципах систему й створення на цій основі нового єдиного нормативно-

правового акту» [59, с. 232]. При цьому решта видів систематизації 

законодавства об’єднані однією статтею, а саме: «облік, інкорпорація та 

консолідація, які є специфічними видами систематизації законодавства» [59, 

с. 372-375]. У цьому ж виданні виділено й ще один «особливий вид 

систематизації законодавства, яким є створення зводу законів – зібрання в 

одному нормативно-правовому акті всього чинного законодавства дердави, 

розташованого в хронологічному порядку або за галузями права» [59, с. 234]. 

Варто також додати, що непоодинокими є підходи вчених-юристів до 

виокремлення видів систематизації законодавства, згідно з якими 

обґрунтовується різнокількісний їх вимір. Так, наприклад, Г. Шокіров 

стверджує про те, що існує лише три види систематизації – інкорпорація, 
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консолідація, кодифікація [521, с. 70], О. Бабошин зменшує їх кількість лише 

до двох – інкорпорація і кодифікація [23, с. 187], як, до речі, і В. Чвіров – 

лише інкорпорація та кодифікація [503, с. 21] й зазначають, що критерієм їх 

виокремлення є ступінь переробки нормативно-правових актів при їх 

зібранні та упорядкованості. 

Натомість інші вчні-юристи намагаються не просто виокремити два-

чотири-шість видів систематизації законодавства, а й запропонувати їх 

розподіл, з використанням інших критеріїв (в т.ч. й дещо новаційних). Так, 

зокрема, Н. Толкунова виокремлює «низхідну» та «висхідну» систематизацію 

законодавства залежно від її напрямів. Зокрема «при низхідній... 

законодавство проходить шлях від загального до конкретного (наприклад, 

приймаються Основи законодавства, потім галузеві кодекси і, далі, 

спеціалізовані кодекси). При висхідній… відбувається шлях від конкретного 

до загального (наприклад, спочатку окремі закони враховуються, потім 

інкорпоруються, далі приймається ряд консолідованих актів, за якими йде 

прийняття кодифікованих актів» [487, с. 65]. В. Ксенофонтов пропонує 

умовний поділ систематизації на: т.з. «внутрішню», яка передбачає 

«усунення колізій та прогалин», та «зовнішню» із «всебічним 

упорядкуванням нормативного матеріалу розташуванням його за певними 

розділами і рубриками, … що й полегшує пошук необхідних матеріалів» 

[205, с. 28-29]. Цей поділ є доволі умовним, бо фактично критерієм виступає 

окрема складова мети систематизації законодавства, окреме завдання 

систематизації законодавства (при цьому не всі завдання її враховано, тому і 

поділ є доволі узагальненим). Одночасно В. Ксенофонтов пропонує й інший 

варіант диференціацій за видами систематизації законодавства за різними 

критеріями. Так, наприклад, «за принципом, що вважається основою 

систематизації законодавства; за органом, що прийняв акт; за формою самого 

правового акту (формальний принцип); за типом акту (типовий принцип); за 

предметом (тематичний принцип); за алфавітним принципом, за 

хронологічним принципом» [205, с. 32]. Окрім того, додатково пропонується 
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поділ систематизації законодавства за «системністю здійснення» на: а) 

постійну, б) разову [205, с. 66]. За правовим оформленням результату 

систематизації законодавства можливим є виділення: «нормотворчої» та «не 

нормотворчої» її різновидів [205, с. 66]. Останній поділ є тотожним варіанту, 

запропонованому Н. Толкуновою, щоправда формулювання її критерію 

поділу виглядає більш вдалим. 

Цікавою виглядає позиція Р. Анахасяна щодо інкорпорації як виду 

систематизації та її поділу на види. Так, зокрема, «за характером 

розташування правового матеріалу можливим є виокремлення хронологічної, 

предметної (систематичної), субординаційної інкорпорації; залежно 

тривалістю її здійснення – безперервної (періодичної) та одноразової; за 

суб’єктом здійснення – офіційної, напівофіційної та неофіційної; за обсягом 

об’єкту – інкорпорації повних текстів нормативно-правових актів, витягів із 

них (статей, пунктів), комплексної (одночасного об’єднання як цілих текстів 

актів, так і окремих їх частин) та дефінітивної (об’єднання лише норм-

дефініцій); за обсягом охоплюваного нормативно-правового матеріалу – 

генеральної та часткової; за методом обробки нормативно-правових актів – 

простої та складної; за сферою дії нормативно-правових актів, які 

об’єднуються, – загальнодержавної та локальної» [15, с. 183]. О. Коренев 

виокремлює серед «основних» («базових») критеріїв для виділення видів 

систематизації законодавства та їх підвидів – «предмет регулювання», «ідея», 

«принцип побудови підсумкового акту» [196, с. 9, 24, 90]. Д. Житник 

виокремлює облік нормативних актів, інкорпорацію, консолідацію, 

кодифікацію і визначає їх в якості самостійних різновидів [140, с. 11]. В той 

же час О. Рогач виокремлює інкорпорацію, консолідацію, кодифікацію та 

поточну нормотворчість й одночасно не вважає за доцільне виділяти облік, 

оскільки він є «суто технічним засобом, спрямованим на полегшення 

здійснення систематизації» [408, с. 9]. В той же час А. Граціанов облік 

вважає самостійним видом систематизації законодавства [96, с. 12-13]. 

О. Сурілов виокремлює лише два види – інкорпорацію та кодифікацію, які 
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він вважає «основними», і один – консолідація, який визнає «як окремий 

вид» [476, с. 172]. С. Алексєєв виокремлює лише два види, які вважає за 

доцільне визначати як «явища різних площин» [10, с. 254]. 

При розмаїтті варіантів кількості та послідовності розміщення видів 

систематизації законодавства у роботах фахівців з теорії права і держави, а 

також авторських пропозицій щодо виокремлення видів за окремими 

критеріями, все ж таки варто наголосити на тому, що у більшості своїй вони 

виокремлюють все ж таки т.з. «класичні» («традиційні») види систематизації 

законодавства, а саме: інкорпорацію, консолідацію, кодифікацію та облік. 

При цьому, інкорпорація вважається найпростішим видом систематизації 

законодавства, це «впорядкування нормативно-правових актів без зміни 

їхнього змісту шляхом їх зведення в єдині друковані видання (ними є: 

збірники, зібрання, довідники тощо) за хронологією та (або) тематикою» [59, 

с. 374]. Консолідація – це «зведення кількох близьких за змістом нормативно-

правових актів у новий єдиний нормативно-правовий акт без зміни їхнього 

змісту» [59, с. 375]. Кодифікація – це «перероблення та зведення у процесі 

нормотворчості норм права, які містяться в різних нормативно-правових 

актах, у логічно узгоджену, побудовану на наукових принципах систему й 

створення на цій основі нового єдиного нормативно-правового акту» [59, с. 

232.] Облік – це «збирання, фіксування в логічній послідовності й зберігання 

нормативно-правових актів, підтримання їх у контрольному (актуальному) 

стані з урахуванням усіх змін, а також створення спеціальних систем їх 

накопичення та пошуку» [10, с. 372]. 

Представники галузевих правових наук також намагаються 

класифікувати види систематизації законодавства й використовують для 

цього значну кількість та розмаїття критеріїв такого поділу. Так, зокрема, 

Н. Кошіль, досліджуючи систематизацію конституційного законодавства 

України, виокремлює в якості її видів (щоправда, також називає їх 

«формами»): інкорпорацію (повну та часткову, офіційну та неофіційну), 

консолідацію та кодифікацію, при цьому першу пропонує розглядати у 
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вузькому розумінні із «появою одного нового нормативно-правового акту 

замість кількох, що втрачають чинність» [199, с. 11] та у широкому 

розумінні, із «приєднанням до одного чинного акту кількох інших шляхом 

змінення кількості його норм» [199, с. 11] й поділяти на повну та часткову. 

Л. Коморна, аналізуючи систематизацію екологічного законодавства 

України, виділяє її види (також називає їх формами): інкорпорацію, 

консолідацію та кодифікацію, також розташовуючи їх у певному «логічному 

правовому ланцюзі» [193, с. 17]. Одночасно вчена обґрунтовує неможливість 

віднесення до видів систематизації законодавства обліку та зводу законів 

[193, с. 12]. Вона також зазначає, що найпростішим видом є інкорпорація, 

більш складним – консолідація і самим складним (найскладнішим) – 

кодифікація [193, с. 12].  

О. Селезньова також виокремлює три види систематизації 

законодавства (зокрема податкового) й додає, що «інкорпорацію варто 

вважати підготовчим етапом для проведення кодифікації» [437, с. 9], як 

«первинну стадію (на відміну від консолідації), яка передбачає 

систематизацію нормативно-правових актів із підготовкою інкорпорованого 

збірника» [437, с. 9]. С. Сарана, досліджуючи систематизацію податкового 

законодавства, звертає зокрема увагу на подвійну природу консолідації – з 

одного боку, вона є «зовнішньою формою систематизації, яка не стосується 

змісту правових приписів, з іншого, – вона виступає більш складною 

формою, ніж інкорпорація та займає перехідне місце між нею та 

кодифікацією» [423, с. 10-11]. Отже, він виокремлює три «традиційні» види й 

визначає їх логічне розміщення, співвідношення. 

Представники науки адміністративного права також пропонують 

видове розмаїття систематизації як законодавства в цілому, так і 

адміністративного законодавства. Так, наприклад, О. Ордіна виокремлює 

інкорпорацію, облік, кодифікацію та консолідацію [277, с. 65-69]. 

Т. Коломоєць у підручнику «Адміністративне право України. Академічний 

курс» виокремлює інкорпорацію, кодифікацію як базові види систематизації 
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адміністративного законодавства [185, с. 21-22]. Автори підручника 

«Адміністративне право України» за загальною редакцією С. Ківлова 

виокремлюють три види: інкорпорація, кодифікація та консолідація [3, с. 54-

56]. Автори підручника «Адміністративне право України. Академічний курс» 

за загальною редакцією В. Авер’янова виділяють лише два види (хоча також 

використовують для їх позначення слово «форми») систематизації 

законодавства – інкорпорацію та кодифікацію [8, с. 149]. Одночасно 

зазначають, що в теорії права також виділяють консолідацію, щоправда 

стосовно адміністративного законодавства, з огляду на його специфіку, 

навряд чи доцільним є її використання як виду систематизації [8, с. 150]. У 

словнику термінів «Адміністративне право України» за загальною редакцією 

Т. Коломоєць, В. Колпакова виділяється три види систематизації 

адміністративного законодавства – інкорпорація, кодифікація та консолідація 

[7, с. 386] й формулюються визначення кожного із них [7, с. 161, 177, 180]. 

Вчені-адміністративісти використовують загальновизнані 

напрацювання з теорії права щодо поділу систематизації адміністративного 

законодавства на види, з одночасним використанням кількох критеріїв, а 

саме: а) за суб’єктом її здійснення – офіційну та неофіційну; б) за зв’язком із 

нормотворчістю – пов’язану із нормотворчістю і не пов’язану із нею; в) за 

ступенем переробки змісту нормативно-правових актів, які підлягають 

систематизації, – кодифікація та інші види; г) безпосереднім об’єктом та його 

місцем у системі адміністративного законодавства – підгалузева, 

інституціональна; ґ) за територіальним поширенням – загальнодержавна та 

локальна; д) за сутністю, результатами – інкорпорація, консолідація, 

кодифікація, а також рідше ще й облік, особливий вид кодифікації, 

пов’язаний із розробкою та прийняттям зводу законів; е) за підсумковим 

результатом – безпосередньо пов’язана із розробкою нового нормативно-

правового акту, і така, що передбачає розробку саме нового нормативно-

правового акту. 
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Стосовно законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні у 

вітчизняній правовій науці також наявні певні напрацювання щодо видового 

розмаїття його систематизації. Так, наприклад, автори навчального посібника 

«Охорона здоров’я в Україні» виокремлюють лише інкорпорацію та 

кодифікацію як оптимальних, прийнятних для цього об’єкту видів 

систематизації [281, с. 131]. З. Гладун кодифікацію законодавства України у 

сфері охорони здоров’я поділяє на офіційну та неофіційну [91, с. 100-102], а 

також систематизацію за суб’єктом здійснення поділяє на офіційну та 

неофіційну [88, с. 96-97], що свідчить про те, що і у першому, і в іншому 

випадку він обирає один і той критерій для видового поділу. 

Отже, узагальнюючи все вищезазначене, можна запропонувати 

авторський варіант класифікаційного поділу видового розмаїття 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні. 

Цілком можливим є і для адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні використання поділу видів систематизації на: 

інкорпорацію як найпростіший вид систематизації, облік – як також простий 

вид систематизації (із існуванням кількох десятків реєстрів, баз даних тощо), 

консолідацію як «перехідний» вид між інкорпорацією та кодифікацією як 

«особливий» вид систематизації, із її поділом на кодифікацію-компіляцію та 

кодифікацію-реформу. При цьому слід зазначити, що специфіка самого 

адміністративного законодавства і сфери його об’єктивізації – охорона 

здоров’я, зумовлюють доцільність одночасного використання ресурсу різних 

видів систематизації законодавства, особливо в умовах докорінних 

реформаційних правотворчих та державотворчих процесів в Україні.  

Також цілком можливим є класифікаційний поділ систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні й за 

іншими критеріями, що дозволяє детальніше з’ясувати реальний ресурс 

відповідної систематизації. Так, зокрема,  
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а) за суб’єктом її здійснення можна запропонувати її поділ на: офіційну 

(ту, що здійснюється уповноваженими органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування) та неофіційну (ту, що здійснюється т.з. 

«приватними суб’єктами). При цьому перший вид можна додатково поділити 

залежно від характеру наданих повноважень на: ту, що здійснюється 

органами загальної компетенції (наприклад, Кабінетом Міністрів України), та 

ту, що здійснюється органами спеціальної компетенції (наприклад, 

Міністерством охорони здоров’я України, Національною службою здоров’я 

України). Також за суб’єктом здійснення систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні можна виокремити: ту, що 

здійснюється органами державної влади, ту, що здійснюється органами 

місцевого самоврядування. Неофіційну систематизацію адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні можна умовно поділити на 

ту, що здійснюється: науковими установами (наприклад, Науковим центром 

медико-правових досліджень Національної академії правових наук України 

та Національної академії медичних наук України), закладами вищої освіти та 

їх структурними підрозділами (наприклад, Науковим центром медичного 

права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

кафедрою медичного права Львівського національного медичного 

університету імені Василя Галицького), видавництвами (наприклад, можна 

згадати збірники законодавчих актів, в т.ч. й із постатейними матеріалами, 

які вже вийшли друком у різні роки у Всеукраїнських видавництвах 

«Юрінком Інтер», «Алерта», «КНТ», Видавничому Домі «Ін Юре» тощо [91, 

с. 102]), професійними медичними громадськими об’єднаннями тощо. Окрім 

того, неофіційну систематизацію адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні цілком можна розподілити залежно від мети 

одержання прибутку на: ту, що пов’язана із такою метою (наприклад, що 

здійснюється видавництвами), і ту, що з такою метою не пов’язана. 

б) за територіальним масштабом поширення дії адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я, яке підлягає систематизації, цілком 



122 
 
можливим є виокремлення: загальнодержавної або ж всеукраїнської 

систематизації (об’єктом є законодавство, яке поширює дію на територію 

всієї держави) та локальної або ж регіональної (об’єктом є законодавство 

локальної дії). 

в) залежно від безпосереднього об’єкту та його місця у системі 

адміністративного законодавства та системі національного законодавства 

можливим є виділення: підгалузевої (адміністративно-деліктного 

законодавства у сфері охорони здоров’я, наприклад), інституціонального 

(наприклад, засад державного контролю у сфері охорони здоров’я) тощо. 

г) умовний поділ за «спрямованістю спеціалізованого нормативного 

регулювання відносин» або ж «спрямованістю спеціалізації змісту об’єкту» 

на: «висхідну» та «нисхідну» систематизацію;  

ґ) за зв’язком із нормотворчістю на: пов’язану із нормотворчістю 

(наприклад, кодифікація та консолідація, зразками яких є, наприклад, Основи 

законодавства про охорону здоров’я в Україні) і ту, що із нормотворчістю не 

пов’язану (наприклад, облік, інкорпорація, зразком може слугувати 

Державний реєстр нормативно-правових актів з питань ліцензування, 

сертифікації медичної діяльності, діяльності закладів охорони здоров’я); 

д) за ступенем переробки змістовного наповнення об’єкту цілком 

можна виділити: новацій ну систематизацію (наприклад, кодифікацію-

компіляцію, кодифікацію-реформу) й неноваційну (наприклад, облік, 

інкорпорація); 

е) за підсумковим актом цілком можливим є виділення: тієї, що 

пов’язана із розробкою та прийняттям кодифікованого акту (кодексу, основ 

законодавства), та тієї, що пов’язана із прийняттям систематизаційних актів 

(збірки, зібрання законодавчих актів, методичних посібників, довідників, 

реєстрів актів тощо); 

є) за періодичністю здійснення на: разову (наприклад, видавництвом 

готується збірка законодавчих актів з питань стандартизації первинної 

медичної допомоги для одержання прибутку) або ж постійну (наприклад, 
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ведення Міністерством юстиції України Державного реєстру нормативно-

правових актів з питань ліцензування, сертифікації, стандартизації діяльності 

закладів вищої освіти); 

ж) за обсягом об’єкту на: повну (наприклад, Основи законодавства про 

охорону здоров’я України), часткову (об’єднуються і упорядковуються лише 

окремі законодавчі акти (наприклад, щодо створення первинної ланки 

системи суб’єктів надання медичних послуг), окремі розділи, глави, статті 

(наприклад, збірники витягів із Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за порушення медичного 

законодавства) тощо. 

Отже, задля з’ясування реального ресурсу систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні 

доцільною вважається класифікація її на види. Для позначення результатів 

такої класифікації пропонується використовувати, з урахуванням 

етимологічного значення, слово «вид». Розподіл систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні 

пропонується здійснювати, з урахуванням напрацювань вітчизняної правової 

науки щодо класифікації систематизації законодавства в цілому та 

адміністративно-правової науки щодо відповідного аналогу. Вважається за 

доцільне поділяти систематизацію адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні на види, використовуючи різноманітні критерії, 

до числа яких пропонується віднести: суб’єкт здійснення, територіальний 

масштаб поширення дії об’єкту, безпосередній об’єкт, зміст, спрямованість 

спеціалізації змісту об’єкту, зв’язок із нормотворчістю, ступінь переробки 

змістовного наповнення об’єкту, підсумковий акт, періодичність здійснення, 

обсяг об’єкту. Використання різних критеріїв для класифікації систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні 

дозволяє з’ясувати її реальний ресурс. 
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2.2. Систематизація адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні: системний аналіз 

 

 

З’ясування реального ресурсу систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я не буде повним без її системного 

аналізу. Почати слід із з’ясування того, що взагалі є «системою». Аналіз 

сучасних вітчизняних галузевих правових наукових досліджень свідчить про 

те, що все частіше вчені-адміністративісти зосереджують увагу на 

системному аналізі галузевих правових явищ. Так, наприклад, І. Болокан, 

аналізуючи реалізацію адміністративно-правових норм, зосереджує увагу і на 

її системному аспекті [45, с. 14]. Зокрема, пропонується розглядати її як 

«опосередковану сукупність взаємозв’язків та взаємодії структурних 

елементів сукупності (форм реалізації норм адміністративного права) та 

зовнішніх і внутрішніх зв’язків між ними, які забезпечують їх цілісність та її 

зв’язок із реалізацією норм права в цілому [45, с. 14]. При цьому систему 

пропонується розглядати як «упорядковану сукупність взаємозв’язків та 

взаємодії структурних інтеграційних елементів» [45, с. 22]. 

Системному аналізу приділяє увагу і Ю. Пирожкова, досліджуючи 

функції адміністративного права [295, с. 13]. Зокрема пропонується 

виокремлення інтегративних елементів, які взаємопов’язані між собою 

(горизонтальні, вертикальні, внутрішні, зовнішні) й завдяки цьому 

зумовлюють існування системи, а саме: функцій адміністративного права 

[295, с. 22]. Як бачимо, головну увагу приділяється виокремленню елементів, 

які перебувають у зв’язках. Однак виникає питання, чи дійсно система – це 

сукупність елементів та їх зв’язків. Задля з’ясування цього питання слід 

проаналізувати загальнотеоретичні правові положення цього питання. В 

нагоді стануть сучасні роботи В. Оболенцева, які хоча і присвячені базовим 
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засадам системного аналізу системи держави України [269], однак які містять 

і результати глибинного дослідження феномену «системи» в цілому, 

пріоритетних напрямків її дослідження у науці в цілому, та у правовій науці 

зокрема. В. Юровська досліджуючи методи адміністративного права, також 

зосереджується на їх системному аналізі. При цьому розглядає це питання в 

аспекті «систематики» [526, с. 109] й одночасно звертає увагу на те, що 

остання – це не тільки «розділ науки, що відноситься до кваліфікації 

досліджуваних об’єктів…, а й етап у науковому пізнанні, пов’язаний із 

виробленням методів і форм упорядкування елементів у структуруванні 

системи» [289, с. 22; 526, с. 109]. До того ж вона пропонує розглядати в 

якості системи «сукупність елементів, що утворюють єдине ціле і 

взаємодіють один з одним, а також із навколишнім середовищем» [526, с. 

122]. Вона, зокрема із посиланням на праці І. Чеховської та М. Кагана, 

зазначає, що: «а) система починається там, де багатомагіття елементів 

виявляється так або інакше впорядкованим, утворюючи певне ціле; б) 

системі властиві: складна ієрархічна організація, внутрішнє та зовнішнє 

функціонування, самореалізація, здатність змінювати власний стан, 

зберігаючи якісну визначеність, історична динаміка» [507, с. 170; 526, с. 122]. 

Серед обов’язкових положень при розгляді системи, вона вважає за доцільне 

виокремлювати: елементи, зв’язки, які утворюють структуру і мету [526, с. 

123]. 

Перш за все, слід зазначити, що загальновизнаного єдиного підходу до 

розуміння «системи» немає як серед вчених-юристів, так і представників 

галузевих правових наук, і представників інших наук, і, як наслідок, 

розмаїття визначень. В. Оболенцев, із посиланням на роботу В. Садовського, 

зазначає про «можливість використання сорока найбільш поширених 

визначень «системи» [269, с. 9; 419, с. 93-99]. Окрім того, серед всього 

розмаїття підходів до розуміння «системи» умовно можна виокремити три 

«базових» («основних»), які дозволяють поглибити дослідження ресурсу 

системи. Серед них: а) «звужений» («неповний») підхід до розуміння 
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системи як «…певної цілісної сукупності елементів, у якій всі елементи 

настільки тісно пов’язані один з одним, що виступають стосовно 

навколишніх умов і інших систем як єдине ціле» [462, с. 297; 269, с. 9]. 

Тобто, цей підхід передбачає розгляд системи через сукупність її елементів, 

завдяки чому такий підхід навіть умовно назвати «елементом». б) т.з. 

«розширений» підхід до розуміння системи, завдяки якому це «сукупність 

функціонально об’єднаних елементів, яка характеризується внутрішньою 

єдністю, цілісністю, та відносною самостійністю (із причин специфічності 

внутрішніх протиріч та законів побудови, функціонування та генезису), 

динамізмом та внутрішньою структурною складністю» [217, с. 16; 269, с. 10], 

«…це сукупність елементів, що знаходяться у відносинах та зв’язках один із 

одним, яка утворює повну цілісність та єдність» [434; 269, с. 10], «це певна 

множинність елементів, які заходяться у стійких взаємозв’язках» [495, с. 40]. 

В даному випадку акцент уваги переміщується із специфіки елементів на 

структурні зв’язки. Отже, «у центрі уваги опиняється структура, яка визначає 

якісні характеристики системи» [495, с. 110]. Саме цим і відрізняється цей 

підхід від першого, бо у першому фактично має місце аналітичний метод 

пізнання й розкривається «склад об’єкта», а в іншому – системний метод 

пізнання і відповідно вивчається «структура, яка дозволяє виявити 

закономірності виникнення, функціонування та розвитку системи» [495, с. 

110]. Тобто, окрім виокремлення елементів, для цього підходу характерним є 

додаткове виділення й зв’язків між ними. в) «складний» підхід, згідно з яким, 

окрім сукупності елементів та зв’язків між ними, додатково виокремлюють і 

мету існування (цільовий компонент»). За таких умов система – це 

«сукупність взаємозалежних елементів, що утворюють єдине ціле і мають 

єдине призначення або мету» [252, с. 84; 269, с. 12]. Запропоновані умовні 

підходи до визначення системи свідчать про поглиблення ступеня 

дослідження її феномену. Якщо для першого важливим є визначення 

елементів, які формують систему, для другого – концентрація акценту уваги 

на її внутрішньому функціонуванні (… «якщо існує взаємодія, отже існує і 
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система» [413, с. 201; 269, с. 11-12]), для третього – дослідження 

проблематики її цільового існування. 

Для дослідження систематизації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я доцільним вбачається обрання третього (т.з. 

«складного») підходу, згідно з яким обов’язковим є виділення сукупності 

елементів, зв’язків між ними й єдиної мети. Отже, система адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні – це сукупність 

взаємозалежних її видів (інкорпорації, кодифікації, консолідації, обліку, а 

також офіційної, неофіційної, загальнодержавної, регіональної, локальної 

тощо), що утворюють єдине ціле й зорієнтовані на приведення у певну 

єдність адміністративного законодавства, що регулює відносини у сфері 

охорони здоров’я в Україні, для спрощення доступу до нього та його 

реалізації й застосування. 

Варто прослідкувати особливості системного підходу на прикладі 

офіційної та неофіційної систематизації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я, які знаходяться між собою у безпосередніх зв’язках 

й лише у цьому аспекті здатні досягти мети відповідної систематизації. Так, 

зокрема, збірок нормативно-правових актів, які, зокрема містять і 

адміністративно-правові норми, зорієнтовані на врегулювання відносин у 

сфері охорони здоров’я в Україні, підготовлених Міністерством охорони 

здоров’я України, його територіальних органів, Державного реєстру 

відповідних актів, комп’ютерних баз даних «Законодавство України» тощо, в 

наявності значна кількість збірок, підготовлених Національною академією 

медичних наук України, професійними громадськими організаціями, зокрема 

ВГО «Фундація фахівців медичного права», а також видавництвами, зокрема 

Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я зокрема з 

питань надання психіатричної допомоги [148], збірники нормативно-

правових актів з різних питань охорони здоров’я. 

Лише доповнюючи одна одну, забезпечується упорядкування 

законодавства у сфері охорони здоров’я, в т.ч. й адміністративного, й доступ 
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до нього найбільших верств осіб, в т.ч. й пересічних осіб. Аналогічною є 

ситуація й на рівні окремих видів систематизації законодавства, зокрема 

адміністративного, у сфері охорони здоров’я в Україні. Так, зокрема, 

кодифікація адміністративно-деліктних норм, які регулюють відносини у 

сфері охорони здоров’я в Україні, має своїм результатом Кодекс України про 

адміністративні правопорушення. Цей результат варто вважати результатом 

офіційної кодифікації, в той же час в наявності значна кількість науково-

практичних коментарів до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, підготовлені різними авторськими колективами й 

опубліковані різними видавництвами, які у свою чергу є результатами 

неофіційної кодифікації [183]. Доповнюючи одна одну за рахунок зв’язків 

вони формують ресурс кодифікації адміністративно-деліктного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, що упорядковує його та 

спрощує як доступ до нього (за рахунок розповсюдження різних видань), так 

і його застосування. 

Важливим є зосередження уваги на системному аналізі систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, із 

виділенням в якості елементів інкорпорації, обліку, консолідації, кодифікації, 

зв’язків між ними та їх єдиної мети. Елементом (від lat. elementum – стихія, 

першочергова речовина, першооснова) системи традиційно вважається 

«найпростіша складова частина системи, яка умовно розглядається як 

неподільна. Остання є умовною й визначається залежно від конкретних 

завдань» [289; 526, с. 124]. Можна погодитися із Р.А. Стефанчуком у тому, 

що «практично у кожному юридичному відділі закладів охорони здоров’я, 

який відповідає за юридичний супровід, здійснюється облік нормативно-

правових актів, які приймаються як на законодавчому рівні, так і на рівні 

видання підзаконних нормативно-правових актів, переважне місце серед яких 

відводиться наказам Міністерства охорони здоров’я України» [465, с. 41]. 

Аналогічні обліки здійснюються у суб’єктах публічного управління різного 

рівня як щодо своїх актів, так і щодо всіх нормативно-правових актів з 



129 
 
питань охорони здоров’я, в т.ч. й тих, які містять норми адміністративного 

права. Аналогічні обліки здійснюються й Навчально-науковим центром 

медико-правових досліджень Національної академії правових наук України 

та Національної академії медичних наук України, перш за все, для здійснення 

наукових досліджень. Відомо, що і заклади вищої освіти, які 

підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я України, також 

здійснюють такий облік для навчальних потреб. Щоправда, із 

впровадженням у навчальний процес освітніх програм «Медичне право», 

«Право охорони здоров’я» у закладах вищої освіти, які підпорядковуються 

Міністерству освіти і науки України, такий облік законодавства у сфері 

охорони здоров’я в цілому і зокрема адміністративного законодавства, також 

здійснюється, перш за все, із навчальною метою. Отже, як офіційний, так і 

неофіційний облік, доповнюючи один одного, істотно сприяють спрощенню 

доступу до відповідного законодавства з метою ознайомлення із ним та 

застосування його. 

Поряд із обліком широкого поширення як елемент системи 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні набула інкорпорація із підготовкою різного роду збірок нормативно-

правових актів, в т.ч. й тих, які містять адміністративно-правові норми, з 

питань охорони здоров’я в Україні. Можна згадати, наприклад, збірки 

«Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні», яка містить, в т.ч. й адміністративно-деліктні норми у зазначеній 

сфері відносин, «Законодавство України про охорону здоров’я» [148], 

«Медичне право України: збірник нормативно-правових актів» [246], які 

містять нормативно-правові положення щодо організації охорони здоров’я. 

Також в наявності збірки нормативно-правових актів з питань реформування 

у сфері охорони здоров’я, які у більшості своїй містять саме нормативно-

правові акти з нормами адміністративного законодавства. Не варто забувати 

й про збірники та збірки законодавства, підготовлені різноманітними 

громадськими організаціями, в т.ч. й за рахунок спонсорської допомоги 
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різних фондів, міжнародних організацій. Слід зазначити, що, як і облік, 

інкорпорація може бути офіційною та неофіційною й охоплювати різні 

нормативно-правові акти, в т.ч. й ті, що містять норми адміністративного 

права. При цьому вони можуть взаємодоповнювати одна одну й один одну за 

рахунок опрацювання одних і тих самих нормативно-правових актів або ж за 

рахунок різних нормативно-правових актів. Однак у будь-якому випадку за 

рахунок їх взаємозв’язку охоплюється значно більше коло нормативно-

правових актів у сфері охорони здоров’я, які містять адміністративно-правові 

норми, за рахунок чого й досягається мета систематизації відповідного 

законодавства. 

Ще одним елементом є й консолідація, яка вважається «перехідним» 

видом між інкорпорацією та кодифікацією, із посиланням 

вузькоспеціалізованого регулювання суспільних відносин. Можна 

погодитися, що ресурс консолідації використовуються не у повному обсязі, 

отже і у сфері регулювання відносин у сфері охорони здоров’я і це зрозуміло, 

бо витрати часу, і решти ресурсів є надто великими, а результат – різним за 

ефективністю регулювання, за часом дії документу тощо. Це можна у повній 

мірі вважати прийнятним і для сфері охорони здоров’я, в т.ч. й щодо 

адміністративно-правового регулювання. За умови наявності різних обліків 

нормативно-правових актів, різноманітних збірок, все ж таки концентрація 

зусиль щодо переробки змісту нормативних актів щодо 

вузькоспеціалізованих питань виглядає дещо витратним для держави у 

порівнянні із результатами кодифікації. Існування самої консолідації є 

проблематичним у її розриві із інкорпорацією та кодифікацією. Саме 

вузькоспеціалізований характер її й істотно зменшує її практичне 

використання. Прикладом консолідації законодавства, в т.ч. й 

адміністративного, у сфері охорони здоров’я, цілком можна вважати 

«вузькоспеціалізований законодавчий акт, який був прийняти на базі 

попередньо існуючих численних підзаконних нормативно-правових актів, – а 

саме: Закон України «Про психіатричну допомогу» [465, с. 41]. Ну, і нарешті, 



131 
 
останній елемент системи – це кодифікація, тобто діяльність 

модифікаційного, переробного змісту, пов’язана із усуненням повторів, 

дублювань, прогалин, колізій, суперечностей, внутрішньою узгодженістю, 

цілісністю, системністю та повнотою правового регулювання певних 

суспільних відносин» [465, с. 41; 171, с. 275]. Цей елемент у «ланцюгу» 

елементів є останнім, бо передбачає збір нормативно-правових актів, їх не 

просте об’єднання, угрупування, а внутрішню переробку, узгодженість у 

підсумковий єдиний нормативно-правовий акт. Вести мову про підготовку 

кодифікованого акту у сфері охорони здоров’я, який би регулював відносини 

її організаційного забезпечення, без обліку самих цих нормативно-правових 

актів взагалі не може йти мова. Це свідчить про взаємозв’язок всіх елементів 

системи, а саме про зв’язок всіх видів систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. При цьому саме завдяки їх 

взаємним зв’язкам досягається охоплення всіх нормативно-правових актів, 

які містять адміністративно-правові норми, зорієнтованих на сферу охорони 

здоров’я в Україні, й досягнення мети систематизації цих актів. 

Аналогічною є й ситуація із загальнодержавною, регіональною та 

локальною систематизацією із її зовнішнім проявом, перш за все, у обліку та 

інкорпорації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні. Елементи, перебуваючи у внутрішніх зв’язках (у межах кожного 

елементу або ж їх угрупувань) та зовнішніх зв’язках (з іншими елементами) 

забезпечують повне охоплення всього адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я в Україні, можливість його об’єднання, приведення у 

певну систему задля спрощення ознайомлення із ним, а також за рахунок 

виявлення прогалин, суперечностей, колізій – його застосування. 

Варто пам’ятати, що зміна одного із елементів системи впливає і на 

решту. Це у повній мірі стосується і систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. Так, зокрема, прийняття 

нових нормативно-правових актів, покликаних регулювати відповідні 

суспільні відносини, зумовлює потребу їх обліку (включення до реєстрів), 
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збільшення їх кількості, урізноманітнення видового розмаїття – зумовлює 

потребу їх інкорпорації й підготовки збірок, збірників, а вже надмірне 

збільшення їх кількості, урізноманітнення змісту, суперечливість змісту, 

поява значної кількості колізій, прогалин і, як наслідок, ускладнення 

правозастосування – зумовлює потребу кодифікації. Це у повній мірі 

характерне для адміністративно-процедурного законодавства у сфері 

охорони здоров’я, а саме засади використання ресурсу всіх без винятку 

інструментів публічного адміністрування, в т.ч. й запозичення нових в 

умовах реформування у сфері охорони здоров’я, мають бути сконцентровані 

в єдиному акті уніфікованого змісту й усувати будь-які підстави для 

довільного використання їх як на загальнодержавному, так і регіональному, 

локальному рівнях, як у сфері охорони здоров’я в цілому, так і в окремих її 

складових зокрема. Це ж є притаманним і адміністративно-деліктному 

законодавству у сфері охорони здоров’я в Україні, коли збільшується 

кількість нормативно-правових актів, які містять засади адміністративної 

відповідальності у сфері охорони здоров’я, і які не включені до наявного 

кодифікованого адміністративно-деліктного акту, або ж навпаки, коли взагалі 

відсутні деліктні норми щодо суспільних відносин у сфері охорони здоров’я 

в Україні. Варто не забувати і про зміну кількості суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері охорони здоров’я в Україні, появу нових, 

перерозподіл між ними повноважень публічного адміністрування, що, на 

жаль, не завжди знаходить своє відтворення (інколи своєчасне, а інколи і 

взагалі відсутнє) у наявних нормативно-правових актах за рахунок внесення 

до них змін та доповнень. Безперечно, здійснення кодифікації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, зокрема 

адміністративно-процедурного, сприятиме зменшенню ролі і значення, 

обсягів використання ресурсу інкорпорації та обліку завдяки недоцільності 

та зменшенню кількості окремих актів. І, навпаки, збільшення кількості 

нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я, в т.ч. й тих, які містять 

адміністративно-правові приписи, актуалізує потребу їх обліку та 
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інкорпорації за рахунок розробки і прийняття різноманітних збірок, 

збірників. Не можна недооцінювати значення зв’язків між елементами 

відповідної системи. Як вже зазначалося, зв’язки існують між самими 

елементами (т.з. «горизонтальні внутрішні» зв’язки) та між елементами або ж 

системою в цілому з іншими системами та елементами більших систем (т.з. 

«зовнішні» зв’язки). На прикладі систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні вже відзначалося про 

«горизонтальні внутрішні» зв’язки, а також існують і зовнішні» зв’язки, які 

можуть бути як «горизонтальними», тобто на рівні аналогічних видів 

систематизації законодавства, так і «вертикальними», коли мова йде про 

зв’язки систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я в Україні і систематизації адміністративного законодавства України 

або ж систематизації законодавства України взагалі, завдяки чому 

систематизація адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні може розглядатися як елемент систематизації адміністративного 

законодавства і елемент систематизації законодавства України. Цілком 

можна погодитися із В. Юровською у визначенні важливості для системи 

зв’язків, які традиційно вважаються «співвідношенням між компонентами 

(перш за все, елементами) системи, що засноване на взаємозалежності і 

взаємозумовленості…, як чинники виникнення й збереження цілісності та 

властивостей системи» [526, с. 125]. Розмаїття зв’язків зумовлює і їх 

можливу класифікацію. Так, зокрема, за напрямом зв’язки системи 

поділяються на спрямовані та не спрямовані за характером (існує й інша 

назва критерію – видом) – зв’язки підпорядкування, породження (або ж 

генетичні), рівноправні, управління [526, с. 125]. Цілком можливим є й 

виділення інших критеріїв, а саме: за силою цілком можна виділити «сильні 

та слабкі» зв’язки [526, с. 125], за місцем розташування – «внутрішні та 

зовнішні» [526, с. 125], спрямованістю процесів у системі в цілому або ж в 

окремих її підсистемах – «прямі та зворотні» [526, с. 125]. До того ж можна 
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стверджувати, що зв’язки можуть бути одночасно класифіковані за різними 

критеріями. При цьому саме вони і формують структуру системи. 

Варто звернути увагу на роботу В. Юровської в аспекті виокремлення 

мети системи. «Метою системи називають її бажаний майбутній стан» [526, 

с. 124]. При цьому можна погодитися із тим, що варто навіть розмежовувати 

мету – «ідеальні прагнення, які виражають активну свідомість активних 

окремих осіб (соціальних систем)» [526, с. 124] та мету-результат. Вчена-

адміністративіст зокрема зазначає, що перша може бути і «недосяжною», 

однак до неї цілком можна наблизитися. Проте інша – реальна й досягнення 

її «прив’язується» до певного часу [526, с. 124]. Цілком логічною виглядає і 

сформульована нею теза про можливість розмежування мети системи на: 

об’єктивну та суб’єктивну. Якщо остання – це «суб’єктивний погляд 

дослідника на бажаний майбутній стан системи, перша ж майбутній реальний 

стан системи, тобто стан, до якого буде переходити система за заданих 

зовнішніх умов і керівних впливів» [526, с. 124; 507]. При цьому ступінь їх 

«співвідношення», узгодженості може бути різним й навіть «повністю 

розрізнятися», що у більшості своїй зумовлене станом дослідження системи в 

цілому та ступенем (рівнем) кваліфікаційної обізнаності суб’єкта 

відповідного дослідження. Системний аналіз систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні буде 

наповненим без аналізу системних ознак, серед яких: внутрішня 

самостійність, внутрішня єдність, відкритість, динамізм, мобільність, 

цілісність, внутрішня структурна складність. Деякі із них вже 

висвітлювалися раніше, при виокремленні елементів та зв’язків між ними, 

втім на деяких із них варто зупинитися. При цьому слід зазначити, що 

перелік ознак системи пропонується вченими-юристами, і зокрема 

адміністративістами, різний, щоправда певні ознаки дублюються, що і 

свідчить про єдність поглядів щодо них. Так, зокрема, Ю. Пирожкова до 

таких ознак відносить динамічність, відкритість [296, с. 22], щоправда, у 

дисертації пропонує дещо розширений їх перелік, а саме: «цілісність, єдність, 
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комплексність та узгодженість елементів, опосередкованість розташування, 

які є наслідками гармонійної взаємопов’язаності та структурність, взаємодія 

з навколишнім середовищем, гомеостази, інтеграційність» [296, с. 158]. І.В. 

Болокан дещо розширює їх перелік і додає: структурованість, відкритість, 

історичну зумовленість [45, с. 22]. 

Так, зокрема, систематизація адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я цілком є історично зумовлено з огляду на збільшення 

кількості нормативно-правових актів, які містять адміністративно-правові 

приписи, зорієнтованих на сферу охорони здоров’я в Україні, в умовах 

перегляду змісту, призначення охорони здоров’я як сфери об’єктивізації 

систематизації, обґрунтування нового призначення, змісту, ідеології, системи 

адміністративного права та зовнішньої форми його існування – 

адміністративного законодавства, появи нових елементів останнього тощо. За 

таких умов існування надмірної кількості різних за юридичною силою, 

суб’єктом прийняття, часом, територією дії, безпосередньою сферою дії 

нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я, які містять 

адміністративно-правові приписи, зумовлює потребу їх об’єднання, 

приведення у певну систему для спрощення доступу до нього та його 

застосування. Окрім того систематизаційні процеси, безпосередньо пов’язані 

із адміністративним законодавством в цілому, також зумовлюють 

систематизацію й його елементу, покликаного врегулювати відносини у 

сфері охорони здоров’я в Україні. 

Вона також є динамічною, що полягає у тому, що зміна об’єкту впливає 

і на елементи системи і на систему в цілому, зміна елемента, зв’язків впливає 

і на систему в цілому, що й свідчить про те, що вона не є «статичною» 

(розробленою одного разу і незмінною надалі), а є динамічною, тобто такою, 

що може змінюватися. Кількісні, якісні зміни об’єкта систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні за 

рахунок, наприклад, розширення сфери організації охорони здоров’я, зміни 

засад використання декларування для надання медичних послуг, 
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впровадження нових засад адміністративної відповідальності у сфері 

охорони здоров’я, впливають і на елементи системи, перш за все, обліку і 

інкорпорації, а у подальшому і кодифікації, посилення зв’язків між ними 

задля досягнення мети систематизації. Отже остання знаходиться у стані 

«постійної зміни», «постійного розвитку» під впливом тих процесів, які 

відбуваються у сфері охорони здоров’я, у нормотворчості тощо. Змінюється 

об’єкт, змінюється роль і значення елементів (наприклад, з’являються 

підстави для використання ресурсу консолідації), посилюються «внутрішні» 

або ж «зовнішні» зв’язки, змінюється й система в цілому. Або ж нагальна 

потреба у проведенні саме кодифікації, коли ресурс всіх інших елементів вже 

максимально вичерпався і, як наслідок, з’являється чимало пропозицій щодо 

розробки кодифікованого акту, який би об’єднав нормативно-правові 

приписи у сфері охорони здоров’я, в т.ч. й адміністративно-правові, 

обґрунтування варіантів його назви, структури тощо. Або ж достатніх підстав 

саме для кодифікації ще немає, а отже й відповідні дослідження 

здійснюються лише на рівні окремих елементів та зв’язків між ними для 

досягнення єдиної мети. На сьогоднішній день підстави для максимального 

використання ресурсу кодифікації в наявності, і, як наслідок, чимало 

досліджень присвячено саме цьому елементу системи в аспекті назви, 

структури, сфери дії, співвідношення з іншими кодифікованими актами [465, 

с. 42-43; 246, с. 128-129]. 

Систематизацію адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я в Україні варто вважати і відкритою, тобто такою, що відчуває на 

собі вплив таких систем, в т.ч. й більш високого рівня. Останніми є 

систематизація адміністративного законодавства в цілому та систематизація 

законодавства України в цілому. Щодо першої варто зазначити, що ідея 

кодифікації як основного елементу системи систематизації адміністративного 

законодавства України, безперечно, існує вже протягом тривалого часу, 

однак її практична, об’єктивна неможливість обумовлює або ж частковий 

характер ресурсу цього елементу, або ж максимальний ресурс решти 
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елементів цієї ж системи. Т. Коломоєць зокрема зазначає, ідея «створення 

Адміністративного кодексу України як сукупності кількох кодексів, томів, 

книг, серед яких чимала кількість тих, які концентрують процедурні 

приписи» [185, с. 22] була запропонована В. Авер’яновим вже давно і є 

фактично результатом «комплексної кодифікації». Однак вона не буде 

охоплювати матеріальні адміністративно-правові норми, бо їх об’єднати 

шляхом кодифікації «об’єктивно неможливо» [185, с. 22], що й актуалізує 

використання ресурсу решти елементів відповідної системи. Аналогічною є й 

ситуація із систематизацією законодавства України в цілому. Тим не менш, 

систематизація адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні є відкритою системою, такою, яка відчуває на собі всі зміни, які 

відбуваються у системах більш високого рівня. Якщо змінюються вектори 

нормотворчості й пріоритетності набувають адаптація національного 

законодавства до законодавства ЄС, відповідно ці ж пріоритети стають 

характерними і для систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні. Якщо пріоритетності набуває 

«людиноцентристська» спрямованість адміністративно-правового 

регулювання відносин в цілому, отже і сфера охорони здоров’я не може бути 

винятком із цього, й систематизація відповідного законодавства також. Окрім 

того, цю ж ознаку слід розглядати як доступність цієї системи для будь-яких 

осіб. Як реєстри, в т.ч. державні, нормативно-правових актів, які містять 

відповідні адміністративно-правові приписи, так і різноманітні електронні 

бази даних, збірники, збірки актів є доступними для будь-яких осіб і для 

ознайомлення і для реалізації у будь-яких формах. Безперечно, є певні акти із 

грифами секретності, що звужує коло осіб, які мають право доступу до них, 

це об’єктивно зумовлено змістом цих актів та потребами їх прийняття і 

жодним чином це не можна вважати обмеженням ознаки відкритості 

відповідної системи. 

Навіть аналіз основної мети систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні свідчить про те, що вона 
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зорієнтована на «забезпечення спрощення доступу до відповідного 

законодавства для ознайомлення із ним та застосування його», перш за все, з 

боку осіб. Більше того, антропологічність систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні слід розглядати як 

діяльність, зорієнтовану на людину, на її права, зокрема право на охорону 

здоров’я як соціального права, закріпленого у ст. 49 Конституції України. 

Варто одразу ж зазначити, що в наявності у фаховій науковій літературі 

дискусія щодо правильного формулювання назви цього права, а саме – 

«право на охорону здоров’я». І додатково загострює її позиція держави, яка 

знаходить прояв у новітніх результатах своєї роботи. Так, наприклад, 

Концепція розвитку громадського здоров’я, схвалено Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року, зокрема, передбачає, 

що «засадами формування системи громадського здоров’я є: право на 

здоров’я та охорону здоров’я, хоча й останнє словосполучення у 

запропонованому реченні вживається в однині як «одне з базових прав 

людини», а отже можна також вести мову про комплексний зміст цього 

права, у якому виокремлюються дві складові. 

У науці також є прихильники «вузького» (право на здоров’я) та 

«широкого» (право на охорону здоров’я) підходів. Так, наприклад, 

О. Шленьова, як прихильник першого напрямку, зазначає, «що сучасний 

зміст невід’ємного права кожної людини на здоров’я можна представити у 

вигляді єдності двох умовно самостійних і тісно взаємопов’язаних 

можливостей: по-перше, жити в безпечних для здоров’я умовах 

навколишнього природного і соціального середовища, а, по-друге, 

отримувати якісну, кваліфіковану, своєчасну медичну, лікарську, 

реабілітаційну і деяку іншу допомогу у разі потреби» [519, с. 37-38]. Це у 

свою чергу, свідчить про комплексний характер відповідного правового 

поняття і «його забезпечення полягає у: а) чіткому визначенні у правових 

нормах суб’єктивних прав у сфері охорони праці і кореспондуючих їм 

посадових обов’язків суб’єктів правовідносин; б) детальному визначенні у 
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правових нормах механізму реалізації кожного конкретного суб’єктивного 

права, на яке може бути модифіковане комплексне право громадян на 

охорону здоров’я; в) встановленні у нормах права ефективних засобів 

відновлення порушеного суб’єктивного права на охорону здоров’я; г) 

регламентації у правових нормах порядку притягнення винних у такому 

порушенні до певного виду юридичної відповідальності залежно від 

характеру і тяжкості вчиненого порушення» [519, с. 78]. Навіть, незважаючи 

на її особисту позицію щодо доцільності впровадження у термінологічний 

обіг «права на здоров’я», вже навіть у деталізації своєї позиції вона зазначає 

про «охорону здоров’я», «право на охорону здоров’я», що лише підтверджує 

суперечливість та непослідовність позиції вченої. Натомість, як представник 

іншого наукового напрямку, Н. Коробцова, зазначає, що «право на охорону 

здоров’я – це закріплена у законодавстві і гарантована державою можливість 

кожної особи вільно володіти, користуватися та розпоряджатися своїм 

здоров’ям як особистим благом, використовувати державу (державні та інші 

засоби) для збереження здоров’я» [519, с. 87]. В цілому погоджуючись із тим, 

що саме «право на охорону здоров’я» – оптимальна назва для позначення 

базової категорії, в тім недоречним є по тексту використання дієслів, які у 

цивільному законодавстві вживаються для позначення правомочностей 

власника. Для формулювання авторського визначення «право на охорону 

здоров’я» доцільним вбачається використання запропонованих у вітчизняній 

правовій науці визначень «право на охорону здоров’я як суб’єктивного 

права», «як суб’єктивного права особи». Так, наприклад, І. Сенюта формулює 

визначення «право людини на охорону здоров’я як суб’єктивне юридичне 

право – це закріплена у законодавстві та гарантована державою можливість 

кожної людини використовувати усі соціальні, передусім державні, засоби, 

спрямовані на збереження, зміцнення, розвиток та, у випадку порушення, 

відновлення максимально досяжного рівня фізичного і психічного стану її 

організму» [440, с. 87]. Це визначення варто підтримати у тому, що це дійсно 

можливості (саме у множині) людини, які закріплені у законодавстві і 
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гарантовані державою, цільового спрямування, а саме – використання 

різноманітних засобів для збереження, зміцнення, розвитку, відновлення 

стану організму. І при цьому у жодному разі не варто зазначати про те, що ці 

заходи мають бути пов’язані обов’язково із наданням медичних послуг, 

оскільки це істотно звужує зміст права на охорону здоров’я. Так, наприклад, 

О. Прасов зазначає, що «комплекс заходів, спрямованих на оздоровлення та 

лікування у стані, що на момент їх надання загрожує життю, здоров’ю і 

працездатності, які здійснюються професійно підготовленими працівниками» 

[311, с. 78], – це є «правом людини на медичну допомогу». Такої ж думки 

дотримується і В. Віткова, щоправда, вона дещо розширює комплекс заходів, 

а саме: «…лікувально-профілактичні заходи, які надаються з метою 

збереження життя та відновлення здоров’я на підставах та обсягах, 

гарантованих чинним законодавством, й спрямованим на відновлення 

працездатності, та надаються професійно підготовленими медичними 

працівниками» [65, с. 178]. Не варто ототожнювати в даному випадку право 

особи на медичну допомогу із особи на охорону здоров’я по аналогії із 

медичним правом і правом охорони здоров’я (вузьким і широким розумінням 

медичного права). 

Саме суб’єктивне право особи на охорону здоров’я й зумовлює 

антропологічну спрямованість систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, орієнтація на людину, на 

охорону здоров’я, використання для цього різноманітних гарантованих 

державних заходів – ось пріоритетні напрямки систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. Новітні 

нормативно-правові акти у сфері охорони здоров’я, які містять 

адміністративно-правові приписи, містять численні гарантії надання 

(використання) засобів для профілактики, лікування, відновлення здоров’я й, 

на відміну від раніше існуючих підходів систематизації, також передбачають 

в об’єкті й активізацію особи у використанні цих гарантованих засобів (вибір 

методів лікування, вибір лікаря та закладу охорони здоров’я тощо). 
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Відповідну систематизацію адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні варто розглядати і як певну цілісність, яка існує 

лише за умови наявності елементів, взаємозв’язків між ними та єдиної мети. 

Вона також структурована, а не хаотичне зібрання (нагромадження) 

елементів, зв’язків та мети, при цьому послідовність розташування елементів 

також є важливим – від найпростішого (облік) й до найскладнішого 

(кодифікація у різних проявах: кодифікація-компиляція, кодифікація-

революція або реформа), як і зв’язків (внутрішніх, зовнішніх). 

Отже, систематизацію адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні слід розглядати як певну систему, певну 

сукупність взаємозалежних її елементів (обліку, інкорпорації, консолідації, 

кодифікації, офіційної та неофіційної, загальнодержавної, регіональної, 

локальної тощо), що перебувають у внутрішніх та зовнішніх зв’язках та 

утворюють єдине ціле й зорієнтовані на приведення у певну єдність 

адміністративного законодавства, що регулює відносини у сфері охорони 

здоров’я, для спрощення доступу до нього для ознайомлення та 

застосування. Обґрунтовується потреба «складного» підходу до розуміння 

системи, із виокремленням елементів, взаємозв’язків між ними та 

орієнтацією на досягнення єдиної мети. Доводиться, що відповідна 

систематизація, як і будь-яка інша система, характеризується наявністю 

систематизуючих ознак, серед яких: цілісність, відкритість, історична 

зумовленість, динамізм, мобільність, людиноцентричність 

(антропологічність), структурованість, що й зумовлює її специфічний ресурс, 

в т.ч. й в аспекті розгляду як системного елементу систематизації 

адміністративного законодавства та систематизації законодавства України. 

 

 

2.3. Систематизація адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні: праксеологічний аспект 
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Варто зазначити, що праксеологія (від грец. praktikos – діяльнісний) – 

це «галузь соціологічних досліджень, яка вивчає методику розгляду різних 

дій або сукупності дій з точки зору визначення їх ефективності» [497, с. 357], 

«…це наука, яка вивчає ефективність тієї чи іншої діяльності, …закладає 

фундамент для вироблення загальних критеріїв ефективності будь-яких 

процесів» [526, с. 97]. Отже, центральною критерією виступає ефективність. 

Одразу ж слід зазначити, що вона є «комплексною», «багатоаспектною», 

аналізується представниками різних наук, в т.ч. й правової, й єдності 

поглядів щодо її розуміння до цього часу немає. Ефективність (від lat. effectus 

– виконання, дія) – «здатність виконувати роботу і досягати необхідного або 

бажаного результату з найменшими витратами часу і зусиль» [134; 526, с. 

94]. У філософії ефективність розглядається традиційно як «здатність діючої 

причини «зробити певний ефект» [526, с. 94]; як «цілеспрямовані дії»; як 

«діяльність, безпосередньо пов’язана із свідомістю людини»; як «міра 

можливості…, яка виражає мету людини, реалізує її ідею»; «…як міра 

можливості, максимально наближеної до найбільш доцільного, потрібного 

(необхідного) людині результату» [17, с. 45-47; 526, с. 94], як «поняття, що 

означає здатність застосованого засобу сприяти досягненню бажаної мети, 

при цьому оцінка не належить до ефективності, а до мети, досягненню якої і 

слугує аналізований засіб» [511, с. 57-58; 526, с. 94]. Ефективності 

приділяють уваги і вчені-юристи при дослідженні будь-яких питань. Зокрема, 

П.М. Рабінович звертає увагу на ефективність правового регулювання, при 

цьому навіть розмежовує юридичну і загальну ефективність правового 

регулювання [397, с. 150-151], як, до речі, і Р.І. Байгутлін [27, с. 5], М.В. 

Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко [141, с. 223], М.І. Козюбра [142, с. 98], 

Н.О. Рибалко, С.М. Балабан [405, с. 153] тощо. В той же час С.С. Алексєєв 

аналізує ефективність права [10, с. 127], як і В.В. Лапаєва [215, с. 499]. 

Ефективності норм права присвятили свої роботи В.М. Кудрявцев, В.І. 

Никитинський, І.С. Самощенко, В.В. Глазирін [522], М.Ю. Осіпов [279], О.С. 
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Рогачова [409] та ін. Зацікавленість викликає робота В.В. Юровської, в якій 

вона, досліджуючи методи адміністративного права, виокремлює критерії їх 

ефективності [526, с. 91-108]. Як, до речі, і Ю.Ю. Чуприна, яка також 

приділяє увагу саме цим питанням [508, с. 188-189]. Певний інтерес 

представляє і робота І.В. Болокан, яка, аналізуючи, реалізацію норм 

адміністративного права, вивчає і питання її ефективності, при цьому 

аналізуючи й стан вивчення феномену ефективності у правовій науці в 

цілому. Зокрема, вона виокремлює і систематизує у кілька умовних груп за 

безпосереднім предметом дослідження роботи вчених-юристів з 

проблематики ефективності: «роботи, присвячені ефективності правової 

норми (праці О.Л. Бонк, І.І. Веремєєнка, В.І. Нікітінського (щоправда, у 

деяких інших джерелах зустрічається «В.І. Никитинського»), П.М. 

Рабіновича, І.С. Самощенка та ін.); ефективності правотворчості, правового 

регулювання, правозастосування (праці С.М. Балабана, В.В. Глазиріна, С.О. 

Жинкіна, М.Ю. Осіпова та ін.); ефективності закону, правопорядку (праці 

В.В. Головченка та ін.)» [45, с. 18]. Розмаїття підходів до дослідження 

ефективності демонструють і О.С. Куракін, вивчаючи ефективність 

механізму правового регулювання й зазначаючи про наявність значної 

кількості підходів до наукового аналізу феномену ефективності [209, с. 8], й 

А.А. Абрамова, детально досліджуючи цю ж тему [1, с. 6]. Ефективності 

приділяє увагу і Т.О. Коломоєць, досліджуючи феномен адміністративного 

примусу у публічному праві України [186, с. 16] й використовуючи в якості 

базових положення, сформульовані М.Я. Саввіним, щоправда, стосовно 

адміністративного штрафу [417, с. 33-44]. При цьому перша пропонує 

розглядати ефективність як «результат співвідношення мети (запланованої, 

бажаної) й результату (досягнутого) [186, с. 16], а інший – як «якісну 

характеристику явища… як ступінь досягнення мети» [417, с. 33-34]. 

Проблематика ефективності знайшла втілення і у роботах Ю.Х. Куразова 

стосовно попередження як виду адміністративного стягнення [208, с. 12-13], 
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І.А. Зайцева стосовно ефективності процедурного аспекту адміністративної 

відповідальності [147]. 

Слід зазначити, що, незважаючи на наявність значної кількості 

наукових робіт, фактично присвячених проблематиці ефективності, єдиного 

розуміння ефективності у фаховому середовищі не спостерігається, що 

свідчить про різновекторність її дослідження. Так, зокрема, О.М. Куракін 

зазначає, що «ефективність» найчастіше розглядається як: а) 

«співвідношення між метою та фактично досягнутим результатом; б) як 

здатність приводити суспільні відносини до позитивних результатів; в) 

функціонально-цільовий підхід» [209, с. 7]. М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. 

Авраменко ефективність розглядають із акцентом на результативність, яка, у 

свою чергу, знаходить прояв у співвідношенні між очікуваними та наявними 

результатами [141, с. 223]. Аналогічної позиції дотримується й М.І. Козюбра, 

щоправда, додатково звертає увагу і на витрати задля досягнення мети [9, с. 

98]. Витрати виокремлює й І.А. Зайцев й навіть, пропонуючи авторську 

формулу визначення ефективності провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, поряд із «фактичними обставинами 

відповідного провадження» та «способами впливу», які він пропонує 

сумувати (додавати один до одного), виокремлює й «фактичні витрати 

(робочого часу, матеріальних ресурсів тощо)», й на які пропонується 

поділяти суму вищезазначених обставин та способів впливу (А=В+С/Д, де А 

– показник ефективності, В – фактичні обставини провадження, С – способи 

впливу, а Д – фактичні витрати) [147, с. 171]. І.В. Болокан, виокремлює 

кілька «базових» доктринальних підходів до розуміння ефективності у 

правовій спільноті: «а) як обґрунтованості і доцільності; б) як оптимального 

варіанту вирішення завдання; в) як оптимального досягнення мети; г) як 

досягнення користі для суспільства» [45, с. 18]. Й уточнює свою позицію 

щодо трьох базових обов’язкових компонентів, які мають враховуватися при 

формулюванні визначення ефективності, а саме: «а) результат (ефект); б) 

умови (ступінь їх забезпечення); в) мінімальність ресурсу для їх досягнення» 
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[45, с. 18]. Ці положення у повній мірі можуть бути прийнятними і для 

визначення ефективності систематизації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я в Україні. Результатом буде опосередковане у певну 

систему адміністративне законодавство у сфері охорони здоров’я в Україні, 

доступ до якого з метою ознайомлення та деталізації буде простим, 

зрозумілим, визначеним, а отже й врегулювання відповідних відносин – 

аналогічним. Умови для досягнення відповідного результату в Україні є 

достатніми і їх можна розглядати в аспекті організаційних (в наявності 

значна кількість суб’єктів систематизації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я, які можуть виступати суб’єктами різних видів 

відповідної систематизації – офіційної та неофіційної, регіональної, 

локальної, загальнодержавної, обліку, інкорпорації. консолідації і навіть 

кодифікації; широкі можливості для ініціювання систематизації та залучення 

до неї на будь-якій стадії тощо). Варто також пам’ятати про правове 

закріплення повноважень одних суб’єктів щодо систематизації та можливості 

участі у ній – для інших, визначення в якості пріоритетних напрямків 

наукових досліджень питань, безпосередньо пов’язаних із систематизацією, 

провідними фаховими академічними науковими установами, визначення 

систематизаційного напрямку в якості одного із пріоритетних напрямків 

центральних органів виконавчої влади, створення спеціалізованих 

підрозділів закладів вищої освіти і наукових установ, безпосередньо 

зорієнтованих на проблематику медичного права, право охорони здоров’я 

тощо). Умовами як «те, що сприяє діяльності», «обставинами, від наявності 

або відсутності яких залежить саме ефективність» [417, с. 43; 186, с. 16], слід 

вважати урахування загальних принципів правового регулювання, правил 

систематизаційної техніки, інформування адресатів про систематизаційні 

ініціативи, попередні результати, залучення громадськості, урахування 

позитивного зарубіжного досвіду вирішення аналогічних питань, із (без) 

урахування національної специфіки тощо. Також численність та розмаїття 

правової термінології, помилкове ототожнення різних понять, наявність 
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різноваріативної правозастосовчої практики у сфері охорони здоров’я, 

безпосередньо пов’язаної із застосуванням саме адміністративного 

законодавства, відсутність алгоритмів її систематизації та доведення до 

відома зацікавленої громадськості тощо. При цьому умови можуть мати як 

узагальнений характер, так і спеціальний (особливий) – щодо певної 

складової сфери охорони здоров’я, різновиду публічної процедури тощо). І, 

нарешті, щодо мінімальних витрат для досягнення запланованого результату. 

Угрупування нормативно-правових актів, які зорієнтовані перш за все на 

сферу організації охорони здоров’я в Україні, задля забезпечення реалізації 

та охорони публічного інтересу, завдяки розмаїттю видів систематизації, 

передбачає різний ступінь витрат на досягнення позитивного результату. Як, 

наприклад, для інкорпорації й підготовки різних видів збірок чи збірників 

нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я в Україні, зокрема 

адміністративного законодавства, з метою одержання прибутку від продажу 

таких збірок, не вимагається надмірних витрат. Аналогічними виглядають й 

витрати й на підготовку тематичних збірок з методичними – рекомендаціями 

Міністерством охорони здоров’я України, всеукраїнськими громадськими 

фаховими організаціями, Навчально-науковим центром медико-правових 

досліджень Національної академії правових наук України та Національної 

академії медичних наук України. Дещо більшими є витрати для кодифікації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, що є 

цілком логічно, бо витрати передбачаються не тільки на просте угрупування 

відповідних нормативно-правових актів, а й переробку їх змісту, усунення 

дублювань, колізій, протиріч тощо. Варто також враховувати специфіку 

кодифікації відповідних нормативних приписів. Так, якщо мова йде про 

новий кодифікований адміністративно-деліктний акт, який, поміж інших, 

передбачається буде вміщувати й положення про адміністративні 

правопорушення у сфері охорони здоров’я, розгляд відповідних справ, засади 

покладання адміністративних справ, це одна справа, бо вже в наявності певні 

проектні напрацювання. Інша справа, це розробка абсолютно нового 
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кодифікованого акту, який буде вміщувати положення щодо засад організації 

охорони здоров’я в Україні, враховуючи абсолютно новаційні пріоритети 

внутрішньої державної політики у зазначеній сфері відносин. Окрім того, 

сама процедура розробки, обговорення і прийняття кодифікованого акту 

передбачає більші витрати, ніж витрати решти видів систематизації. При 

цьому мова йде про фінансові, кадрові, часові та інші витрати. Варто також 

згадати і про залучення для відповідної діяльності іноземних фахівців задля 

обміну досвідом надання консультаційних послуг. 

Лише у сукупності цих трьох «базових» обов’язкових компонентів і 

можна вести мову про ефективність систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. Враховуючи специфіку 

такого законодавства, цілком логічно вести мову про одночасне 

використання різноманітних видів систематизації для досягнення 

позитивного результату – внесення змін (а у подальшому розробка та 

прийняття нового) до Кодексу України про адміністративне 

правопорушення, включення відповідних положень до Кодексу (щоправда, 

базова пропозиція щодо потреби розробки закону про адміністративну 

процедуру, а також до Кодексу про охорону здоров’я України, з одночасним 

веденням Державних реєстрів Міністерством юстиції України, Міністерством 

охорони здоров’я України, юридичними підрозділами департаментів охорони 

здоров’я, місцевих органів державної влади, і, безперечно, підготовка 

тематичних збірок, науково-практичних коментарів тощо. Лише за умови 

одночасного використання всіх видів систематизації, залучення різних 

суб’єктів й одночасної різноаспектної (з метою охоплення всього об’єкту) 

діяльності можна вести розмову про те, що ефективність систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні буде 

високою із достатньо обґрунтованими витратами часу, кадрів та фінансів. 

Для прикладу візьмемо розроблені за рахунок виділених, в т.ч. й 

бюджетних коштів, та із залученням фахівців у сфері охорони здоров’я, 

юристів-вчених та юристів-практиків, проектів кількох кодифікованих актів, 
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які, в т.ч. містять й адміністративно-правові норми, покликані врегулювати 

суспільні відносини у сфері охорони здоров’я, які, на жаль, так і не знайшли 

підтримки ні у фаховому середовищі, ні у законодавця. При цьому витрати 

були, умови створені також були, однак результат не був досягнутий, що й 

свідчить про неефективність діяльності по систематизації відповідних 

нормативно-правових актів саме у вигляді кодифікації (при цьому ефект 

терміновості). Отже, цілком логічно розглядати ефективність систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні в 

аспекті виділення трьох основних («базових») компонентів, а саме: а) 

результату; б) умов; в) мінімальних ресурсів. 

Ефективність в цілому й ефективність систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні зокрема 

цілком можна розглядати у кількох аспектах, а саме: 

а) цільовому аспекті, як співвідношення між метою та її реальним 

результатом, ступенем угрупування нормативно-правових актів, які 

регулюють відповідні відносини й ступеню врегульованості ними 

відповідних суспільних відносин, ступеню доступності для ознайомлення та 

реалізації цього законодавства, наявності проблем, пов’язаних із 

об’єднанням, приведенням у систему відповідного законодавства та його 

застосування. 

Окрім того важливим у цьому аспекті є ступінь «втілення у життя» 

підсумкових систематизаційних актів та їх співвідношення із масивом решти 

нормативно-правових актів, які регулюють відповідні відносини у сфері 

охорони здоров’я. Бажано, щоб цей акт (акти) відігравали провідну роль й 

«посідали чільне місце» у відповідному законодавстві, що дозволить 

уникнути надмірної кількості різних нормативно-правових актів, 

суперечливості їх змісту, а відповідно істотно спростить доступ до нього для 

ознайомлення та застосування. 

б) соціальний аспект ефективності систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні «варто розглядати як 
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відповідність її соціальним потребам» [526, с. 100]. Це означає, що 

систематизація має відповідати запитам осіб на забезпечення доступності 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, 

зрозумілості за змістом, можливості пошуку потрібного акту для реалізації 

особливо в умовах реформування сфери охорони здоров’я як сфери 

адміністративно-правового регулювання (появи нових правил поведінки, 

нових правопорушень, відповідальності за них, впровадження абсолютно 

нових правових інститутів тощо). Значне збільшення кількості нормативно-

правових актів, які покликані регулювати суспільні відносини у сфері 

охорони здоров’я в Україні, в т.ч. й за рахунок адміністративно-правових 

приписів, ускладнення їх змісту, поява суперечливих положень істотно 

ускладнює як доступ, так і ознайомлення й пошук потрібного для реалізації 

нормативно-правового акту й соціальний аспект систематизації відповідного 

законодавства. 

в) економічний аспект систематизації адміністративного законодавства 

у сфері охорони здоров’я в Україні знаходить вияв у «економічній вигоді для 

держави» [409, с. 11-12] від відповідної діяльності. Безперечно, як вже 

зазначалося, певні витрати передбачаються на саму систематизацію, 

щоправда за її підсумками держава одержує певний «позитивний 

економічний зиск», в т.ч. й за рахунок зменшення витрат, пов’язаних із 

«обслуговуванням всього несистематизованого масиву адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, зменшення випадків 

порушення прав осіб та публічного інтересу у зазначеній сфері відносин, 

зменшення кількості спірних справ й витрат, пов’язаних із цим розглядом 

тощо. 

г) психологічний аспект систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я полягає у нормуванні у всіх 

суб’єктів відповідних правовідносин «адекватних позицій щодо 

усвідомлення» [409, с. 11-12] доступності для ознайомлення, застосування 

відповідного законодавства, неможливості знати будь-який інший, окрім тих, 
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що є в наявності, а також «активної громадської позиції» до участі у 

зазначеній діяльності (як окремих осіб, так і громадських організацій тощо). 

Лише у сукупності цих аспектів, щоправда, можна вести мову і про ґ) 

політичний аспект, який знаходить прояв у певному впливі на державотворчі 

процеси, які відбуваються у сфері охорони здоров’я в Україні, досягається 

узагальнена характеристика систематизації адміністративного законодавства 

у сфері охорони здоров’я в Україні. Хоча така модель була запропонована 

О.С. Рогачовою щодо ефективності адміністративно-деліктних правових 

норм [409], її, з певною специфікою цілком можна застосувати і для 

ефективності систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні. 

Традиційно ефективність взагалі, а отже і систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я зокрема, 

розглядається у прив’язці до критеріїв, показників, умов тощо. Найбільшу 

увагу вчених-юристів привертають саме критерії ефективності. При цьому 

спостерігається кілька підходів до дослідження їх феномену. Перший 

безпосередньо зорієнтований на з’ясування їх сутності та формулювання їх 

визначення. В якості прикладу можна навести роботи М.Ю. Осіпова, який 

пропонує у них власне визначення критеріїв ефективності норм права як 

«рівня їх реалізації суб’єктами тих суспільних відносин, на регулювання яких 

вони були спрямовані» [279, с. 32-33]. До того ж він уточнює власну позицію 

й додає, що «чим вищий рівень реалізованості, тим вища формальна 

ефективність норм права. І, навпаки, чим нижчий такий рівень, тим нижчий 

рівень ефективності» [279, с. 32-33]. В.В. Юровська, яка, ґрунтовно 

досліджуючи методи адміністративного права, звертає увагу і на їх 

ефективність. При цьому, аналізуючи джерельну наукову базу із цього 

питання, також виокремлює роботу М.Ю. Осіпова й зазначає, що він 

формулює висновок про те, що саме розгляд ефективності як рівня реалізації 

(джерела норми права) «дозволяє визначити більш чітко, ефективна чи ні 

дана норма права з точки зору формального підходу» [279, с. 32-33; 526, с. 
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99]. При цьому вона формулює авторське визначення ефективності 

(щоправда, із прив’язкою до методів адміністративного права) як «рівня їх 

регульованого впливу на суспільні відносини, що формують предмет галузі, 

який (рівень) визначається з урахуванням соціальних, політичних та 

економічних критеріїв» [526, с. 108; 525, с. 154]. При цьому вже у визначенні 

безпосередньо згадуються критерії ефективності, що й зумовлює додаткову 

концентрацію зусиль на дослідженні цих критеріїв. 

Другий напрямок зорієнтований на визначення зовнішніх форм їх 

можливого прояву. При цьому кількість цих проявів та їх послідовність 

розміщення є різними. Так, наприклад, В.В. Лапаєва серед критеріїв 

ефективності права виокремлює: правову якість самого законодавства, 

ефективність правозастосовчої діяльності, рівень правосвідомості 

правозастосувача і населення в цілому» [215, с. 499]. Щоправда, 

«ефективність» визначати через «ефективність» є дещо недоречним. Г.С. 

Бєляєва серед таких критеріїв виокремлює: «результативність; відповідність 

норми права соціальним цінностям, інтересам; відомість для адресата, 

зрозумілість, суміжність цілей і засобів, дієва робота правоохоронців, 

адекватність правовій культурі і правосвідомостей» [37, с. 126]. О.С. 

Рогачова виокремлює «аспекти», вони ж, на її думку, є і «основними 

критеріями» ефективності й до їх числа відносить: «цільовий, соціальний, 

економічний, психологічний» [409, с. 11-12]. В.В. Юровська також пропонує 

виокремлювати групи критеріїв ефективності, серед яких: «соціальні, 

політичні, економічні» [526, с. 108]. Слід зазначити, що достатньо 

різноплановими є підходи вчених-юристів до вживання термінів, а отже й 

ототожнення умов, критеріїв та показників ефективності в цілому, що, 

безперечно є характерним і для систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. На це ще свого часу 

звернув увагу М.Я. Саввін, а у подальшому ці положення ж були сприйняті й 

іншими представниками вітчизняної правової науки (наприклад, І.І. 

Веремєєнком, Т.О. Коломоєць, Ю.Х. Куразовим, І.В. Болокан та ін.). Серед 
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базових положень: а) ототожнення критеріїв, умов та показників 

ефективності у різних варіантах. Підтвердженням можуть слугувати численні 

роботи О.О. Наташева, В.М. Сирих то ін. б) визнання самостійності кожного 

із них й формулювання навіть пропозицій щодо їх авторських визначень. 

Підтвердженням можуть слугувати роботи Т.О. Коломоєць, І.І. Веремєєнка, 

І.В. Шмарова, Ю.Х. Куразова, І.В. Болокан та ін. Остання навіть у своїх 

роботах не просто обґрунтовує їх самостійний характер, а й пропонує 

авторські дефініції: «критеріїв ефективності як обраної для оцінки 

результату… міри оптимального кількісного та якісного співвідношення мета 

– результат – витрати» [45, с. 19], «умов ефективності як… обставин (їх 

сукупності), що сприяють…, враховують особливості реальної дійсності і 

забезпечують результативність» [45, с. 19], «показників ефективності – як 

наочно підтвердженої кількісними параметрами доказів дієвості положень, 

закріплених у нормах» [45, с. 19]. Варто підтримати прихильників 

розмежування умов, критеріїв та показників ефективності, враховуючи різне 

змістовне та цільове наповнення кожного із них («обставин, що сприяють», 

«міри оптимального співвідношення мета – результат – витрати», 

«підтверджені кількісними показниками докази дієвості») й саме у такому їх 

вигляді розглядати в аспекті систематизації адміністративного законодавства 

у сфері охорони здоров’я. 

Серед умов її цілком можна вважати значну кількість різних за 

юридичною силою нормативно-правових актів, комплексне регулювання 

відповідні відносини, активізація відповідної нормотворчості, зумовленої 

проведенням докорінних реформаційних змін у сфері охорони здоров’я, 

появою нових суб’єктів нормотворення у зазначеній сфері, активізація 

наукових досліджень проблематики права охорони здоров’я, із одночасним 

створенням спеціалізованих підрозділів у закладах вищої освіти та наукових 

установах, практичне втілення у життя вимог адаптації національного, в т.ч. 

й у сфері охорони здоров’я, законодавства до вимог європейського 

законодавства тощо. Не варто забувати й підвищення активності приватних 



153 
 
осіб у цьому процесі, зацікавленості їх у досягненні позитивного результату 

й втілення у життя конституційного положення про охорону здоров’я особи 

як найвищої соціальної цінності (ст. 3 Конституції України). 

Підвищений інтерес з боку суб’єктів, їх активізація участі, розмаїття за 

змістом та великий обсяг, в т.ч. й із суперечливістю, колізійністю, об’єкту й 

ускладненість доступу до ознайомлення із ним та його застосування, 

кардинальна модифікація, перш за все й за рахунок використання ресурсу 

систематизації, всього національного законодавства – все це «сприяє» 

упорядкованості у певну систему законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні, в т.ч. й адміністративного. Не варто забувати і про зобов’язання 

держави перед європейською та світовою спільнотою щодо модифікації 

національного законодавства, впровадження у нього європейських та 

міжнародно-правових стандартів (контроль, нагляд, процедури, 

«людиноцентристська модель відносин», «пріоритетність інтересів особи», 

«мінімізація втручання держави» тощо). 

Для визначення критеріїв важливими є кількісно-якісне 

співвідношення «мета – результат – витрати». Щодо систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні важливо 

в даному випадку, враховуючи мету систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я, яка полягає в упорядкуванні 

відповідного законодавства, приведення його у певну систему для спрощення 

ознайомлення із ним та застосування його, важливо визначити й результат – 

а саме упорядковане законодавство, яке регулює відповідні відносини, 

доступ до якого, ознайомлення із змістом якого і застосування якого не 

викликають заперечень, запитань тощо. Отже, для досягнення цього 

результату важливим є і визначення тих ресурсів, які для цього є 

необхідними. Ключовим поняттям вищезазначеного співвідношення «мета – 

результат – витрати», є й «витрати», оскільки про критерії ефективності 

варто вести мову з урахуванням всіх складових відповідного 

словосполучення. Завеликі витрати при мінімальному результаті будуть 
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зумовлювати недосягнення мети, а отже й неефективність всієї діяльності. 

Так само, як і мінімальні витрати не можуть зумовити досягнення результату 

систематизації, а отже й її ефективність буде невисокою. Враховуючи 

специфіку об’єкта систематизації та його об’єктивну неможливість 

суцільного об’єднання, цілком виваженим є використання різних видів 

систематизації, підготовки за підсумками кожної систематизаційних актів, 

які у сукупності й зумовлять результативність систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. Ресурс 

кожного виду систематизації передбачає різні обсяги витрат для досягнення 

відповідного результату. Якщо мова йде про найпростіший вид – облік – 

витрати безперечно є, в т.ч. й на створення реєстрів, картотек і на подальше 

підтримання їх у «робочому стані», в тім облік не усуває проблему 

колізійності, суперечливості, фрагментарності регулювання відповідних 

відносин. Отже, витрати, безперечно, є незначними у порівнянні із тими, які 

передбачають модифікаційні процеси, пов’язані із узгодженням змісту 

відповідного законодавства, усуненням суперечностей, створенням збірок чи 

кодифікованих актів, однак і результат буде, у порівнянні із іншими видами 

систематизації, менш вагомим. Щодо консолідації витрати можуть бути 

різними, однак цілком можливо в якості прикладу навести підготовку 

проекту Закону України «Про адміністративну процедуру», який би 

зафіксував відповідні засади відносин, в т.ч. й у сфері охорони здоров’я в 

Україні. Однак чимало витрат вже зорієнтовано було раніше на підготовку 

цього питання, навіть на підготовку проекту кодифікованого акту й було 

підготовлено його кілька варіантів, однак і до цього часу це питання 

залишається відкритим. Отже, вибрати кількісні і якісні вже є, в наявності 

кілька варіантів роботи відповідних комісій, груп, в т.ч. із залученням 

зарубіжних вчених-юристів, які спеціалізуються у сфері охорони здоров’я, 

однак результат, на жаль, так і не досягнутий. Надмірні витрати, на жаль, не 

узгоджуються із тим результатом, який є на сьогоднішній день. Щоправда, в 

історії вітчизняної нормотворчості можна згадати приклади ефективної 
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консолідації законодавства, в т.ч. й адміністративного, у сфері охорони 

здоров’я. серед таких – Закон України «Про психіатричну допомогу», який 

знайшов позитивний вдгук як у середовищі вчених-юристів [465, с. 41], так і 

юристів, які безпосередньо займаються практичною фаховою діяльністю у 

зазначеній сфері відносин. 

В цілому, оцінюючи ті витрати, які є необхідними, для використання 

ресурсу консолідації, а тим більше адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні, й результат цього виду систематизації, дещо 

завеликими виглядають перші у співвідношенні із результатом, що й 

свідчить на користь того, що «консолідація в Україні не практикується» [59, 

с. 375]. Складність полягає і в тому, що при консолідації наявні нормативно-

правові акти об’єднуються в єдиний, без перероблення їхнього змісту. 

«Зайвим» виглядає витрачення ресурсу на «зведення в єдиний акт» різних 

діючих актів, якщо не досягається мета систематизації. Саме тому, не досить 

ефективною слід вважати консолідацію адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я в Україні, принаймні, з урахуванням існуючого на 

сьогоднішній день об’єкту систематизації. 

Певне об’єднання у збірки передбачає і інкорпорація, при цьому витрати 

можуть бути різними. Певне згрупування нормативно-правових актів не 

вимагає надмірних витрат, а отже й результат може бути адекватним 

(тематична збірка, збірка за суб’єктом видання акту, хронологічна збірка, 

локальна збірка тощо). Безперечно, не слід розраховувати на досягнення 

високого результату за підсумками інкорпорації, однак як «проміжний етап» 

масштабної систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я вважати можна. Окрім того, для локальної систематизації у виді 

інкорпорації відповідні витрати є цілком оптимальними, що й зумовлює 

ефективність цього виду за даних умов. 

І, нарешті, співвідношення витрат і результату кодифікації виглядає 

логічним, якщо витрати зорієнтовані на підготовку, переробку, змістовне та 

формальне узгодження законодавства й, як наслідок, розробка та прийняття 
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кодифікованого акту як результату «найскладнішого» виду систематизації. 

Щодо сфери охорони здоров’я в Україні вже зазначалося, що єдиного акту, 

який би кодифікував адміністративно-правові приписи, об’єктивно існувати 

не може, щоправда підгалузево-інституціональна кодифікація цілком може 

бути, із підготовкою кількох кодифікованих актів – Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Адміністративно-процедурного кодексу 

України, Кодексу України про охорону здоров’я. Безперечно, 

передбачаються значні витрати часу, кадрів, фінансів, однак «на виході» – 

кілька «досконалих за структурою, змістом» актів, зорієнтованих на 

врегулювання відповідних відносин. Безперечно, ефективність кодифікації є 

високою, тривалою у часі. 

Тим не менш, визначивши ефективність різних видів систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, можна 

зазначити, що залежно від терміновості досягнення завдання, 

перспективності дії на майбутнє, вирішення питань «мета-мінімум у 

найкоротші строки» і «мета-максимум і на роки», ефективність видів 

систематизації буде змінюватися. Якщо для «найближчої перспективи», 

ефективність в аспекті «мета-результат-витрати» буде високою в обліку і 

інкорпорації, якщо ж мова йде про «подальшу тривалу перспективу» 

ефективність висока буде лише у кодифікації, навіть якщо вона підгалузево-

інституціональна. Хоча станом на другу декаду ХХІ ст.. високою 

ефективність можна визнати на рівні створення державної реєстрації 

відповідних актів та збірок, підготовлених за різними критеріями різними 

суб’єктами. А це вже показники такої ефективності. В наявності «проміжні 

результати» використання ресурсу різних видів систематизації – проекти 

Медичного кодексу України (кілька варіантів), Кодексу України про охорону 

здоров’я (кілька варіантів), Лікарського кодексу тощо, методичні 

рекомендації Міністерства охорони здоров’я України з різних питань 

медичної, фармацевтичної діяльності, організації охорони здоров’я тощо. 

При цьому слід пам’ятати, що мова має йти не про «прості статистичні 
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показники», «кількісні показники» наявних актів, а про «кількісні показники 

їх дієвості» – чинності, застосування. Безперечно, за тривалістю дії, 

територіальним масштабом, колом осіб, на яких поширюється, обсягом 

нормативно-правового матеріалу, що охоплюється, тощо, високими є 

показники кодифікації як виду систематизації й за умови розробки та 

прийняття, з урахуванням об’єкту – адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я, кількох кодифікованих актів, які об’єднають деліктні, 

процесуальні та процедурні норми, можна вести мову про те, що саме ці 

показники будуть високими (за тривалістю застосування, часом застосування 

тощо) у порівнянні із показниками інших видів систематизації. В той же час 

показники решти видів систематизації адміністративного законодавства 

будуть різними ( у порівнянні між собою, однак у будь-якому випадку 

нижчими за показники кодифікації). Наявність реєстру, безперечно, спрощує 

пошук та застосування потрібних нормативно-правових актів, в тім не усуває 

наявності кількох із тотожним змістом, із колізіями, суперечностями, 

оціночними поняттями тощо. Тривалість існування реєстру не усуває 

проблеми множинності та розмаїття нормативно-правових актів. 

Аналогічною є й ситуація із інкорпорацією, при цьому сама не зумовлює їх 

тривалість дії, узгодженість змісту із реальним станом справ із 

адміністративно-правовим регулюванням відносин у зазначеній сфері. Що ж 

до консолідації та її результатів (в т.ч. на наявних прикладах із вітчизняної 

нормотворчості) її показники будуть терміновими, хоча можуть бути, 

особливо на початковому періоді дії акту після його прийняття, і високими. 

Для визначення показників варто звертати увагу на терміні дії підсумків 

певного виду систематизації, кількості застосувань, в т.ч. й із оскарженням, 

території дії, сфері дії, змістовне наповнення тощо. 

Цілком логічно вести мову про те, що і показники, і умови, і критерії 

ефективності систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні, як, до речі, і ефективності в цілому, є умовними, 

оскільки залежать від багатьох об’єктивно-суб’єктивних факторів. В той же 
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час у вітчизняній правовій науці пропонується навіть їх класифікаційний 

розподіл за різними критеріями. Так, наприклад, М.Я. Саввін, Т.О. 

Коломоєць, а у подальшому і І.В. Болокан, пропонують їх розподіл залежно 

від: а) зв’язку із суб’єктом, залежності від нього, на: об’єктивні та 

суб’єктивні («ті, що не залежать від будь-якого суб’єктивного впливу», і ті, 

«що залежать від нього»); б) за змістом та характером на: загальні та 

спеціальні («загальні та особливі», «загальні та специфічні»); в) залежно від 

«прив’язки» до елементу механізму – «ті, що безпосередньо пов’язані із 

об’єктом», «ті, що пов’язані із суб’єктом», «ті, що безпосередньо пов’язані із 

процедурою» [45, с. 19, 23; 186, с. 15-16]. Ці ж розподіли цілком можна 

вважати прийнятними і для ефективності систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я, її показників, умов, критеріїв. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Задля з’ясування реального ресурсу систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні 

обґрунтовується доцільність класифікації її на види. Для позначення 

результатів такої класифікації пропонується використовувати, з урахуванням 

етимологічного значення, слово «вид». Розподіл систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні 

пропонується здійснювати, з урахуванням напрацювань вітчизняної правової 

науки щодо класифікації систематизації законодавства в цілому та 

адміністративно-правової науки щодо відповідного аналогу. Вважається за 

доцільне поділяти систематизацію адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні на види, використовуючи різноманітні критерії, 

до числа яких пропонується віднести: суб’єкт здійснення, територіальний 

масштаб поширення дії об’єкту, безпосередній об’єкт, зміст, спрямованість 

спеціалізації змісту об’єкту, зв’язок із нормотворчістю, ступінь переробки 

змістовного наповнення об’єкту, підсумковий акт, періодичність здійснення, 
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обсяг об’єкту. Використання різних критеріїв для класифікації систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні 

дозволяє з’ясувати її реальний ресурс. 

2. Обґрунтовується, що систематизацію адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні слід розглядати як певну 

систему, певну сукупність взаємозалежних її елементів (обліку, інкорпорації, 

консолідації, кодифікації, офіційної та неофіційної, загальнодержавної, 

регіональної, локальної тощо), що перебувають у внутрішніх та зовнішніх 

зв’язках та утворюють єдине ціле й зорієнтовані на приведення у певну 

єдність адміністративного законодавства, що регулює відносини у сфері 

охорони здоров’я, для спрощення доступу до нього для ознайомлення та 

застосування. Обґрунтовується потреба «складного» підходу до розуміння 

системи, із виокремленням елементів, взаємозв’язків між ними та 

орієнтацією на досягнення єдиної мети. Доводиться, що відповідна 

систематизація, як і будь-яка інша система, характеризується наявністю 

систематизуючих ознак, серед яких: цілісність, відкритість, історична 

зумовленість, динамізм, мобільність, людиноцентричність 

(антропологічність), структурованість, що й зумовлює її специфічний ресурс, 

в т.ч. й в аспекті розгляду як системного елементу систематизації 

адміністративного законодавства та систематизації законодавства України. 

3. Проблематика ефективності систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні є досить важливою, можна 

навіть вести мову про потребу її дослідження як пріоритетного напрямку у 

визначенні її ресурсу. Її визначення можна запропонувати у такому 

формулюванні – це відносний показник об’єднання адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я у певну систему з метою спрощення 

доступу до нього для ознайомлення, а також застосування, зумовленого 

певними соціально-економічними, політичними та іншими обставинами, з 

найменшими витратами часу і зусиль. Важливо розглядати її ресурс у 

поєднанні трьох базових компонентів: а) результату; б) умов; в) мінімальних 
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ресурсів, а також із виділенням цільового, соціального, економічного, 

психологічного та політичного аспектів. Для з’ясування ресурсу 

ефективності систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні доцільно також виокремлювати: її умови 

(«обставини, що сприяють»), критерії («міра оптимального співвідношення 

«мета-результат-витрати»), показники («докази дієвості») й розподілити їх 

на: а) за «зв’язком» із суб’єктом на: об’єктивні та суб’єктивні; б) за змістом і 

характером на: загальні та особливі (щодо кожного виду систематизації); в) 

за безпосереднім зв’язком із елементом механізму систематизації на: ті, що 

безпосередньо пов’язані із об’єктом, тобто із адміністративним 

законодавством у сфері охорони здоров’я; ті, що безпосередньо пов’язані із 

суб’єктом систематизації (уповноваженими суб’єктами публічної 

адміністрації, приватними особами); ті, що безпосередньо пов’язані із 

процедурою систематизації (як в цілому, так і окремими стадіями). 
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РОЗДІЛ 3 

КОДИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У 

СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ВИСОКОПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ 

ВИД СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 

 

 

3.1. Кодифікація адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я: поняття, ознаки 

 

 

Зважаючи на реформування вітчизняної галузі охорони здоров’я в 

Україні, постає питання про систематизацію законодавства, в тому числі і 

адміністративного законодавства, у сфері охорони здоров’я, щодо якої вже 

одностайні як представники правничої науки, так і законодавець, так і 

юристи-практики. Так, зокрема, Є. Белей у своєму дисертаційному 

дослідженні «Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної 

адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я» зазначає про те, що «в 

наявності значна кількість нормативно-правових актів, яка не те що спрощує, 

а навпаки створює перепони у застосуванні відповідного законодавства у 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері охорони здоров’я» [35, с. 

6]. Саме тому нагальною є проблема його уніфікації та обрання 

«оптимальної» форми (виду) систематизації для формування «єдиних» 

стандартів унормування відповідних суспільних відносин на майбутнє. 

Такою є ситуація і в інших складових охорони здоров’я в цілому, що й 

актуалізує потребу пошуку дієвої форми систематизації адміністративного 

законодавства в сфері охорони здоров’я. 

Систематизація законодавства має декілька видів, які будуть у 

подальшому розкриті у роботі. Усі вони мають свої особливості, але 
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спрямовані на уніфікацію та вдосконалення законодавства задля кращої та 

зручної роботи із ним. Перш за все, варто зупинитися на характеристиці 

кодифікації законодавства як одного із видів такої систематизації взагалі й 

адміністративного законодавства, що регулює відносини у сфері охорони 

здоров’я, зокрема. Розпочати слід з етимології даного поняття, зважаючи на 

розмаїття визначень, якими оперують у юридичній науці.  

Термін «кодифікація» має латинське походження й містить дві складові 

– «збірник законів» та «роблю», що свідчить про органічне поєднання у назві 

як певного процедурного аспекту («діяльності», «роботи» певних суб’єктів), 

так і результату такої роботи, тобто цільового спрямування та підсумкового 

результату такої роботи. І лише у поєднанні цих двох складових можна 

з’ясувати реальний ресурс кодифікації законодавства, а відповідно і розгляд 

останнього має здійснюватися із акцентом на певну цілеспрямовану 

діяльність та на результат такої діяльності. Уперше зазначений термін було 

запропоновано І. Бентаном (ХІХ ст.), який вважав, що «законодавчім актам 

за своїм змістом належить бути універсальними, доступними й зрозумілими 

для кожної людини. Цього можна досягти лише в тому разі, якщо звести всі 

закони в єдиний кодифікований акт, кодекс» [412, с. 432]. Багатомовний 

юридичний словник-довідник «оперує» терміном кодифікація, походження 

якого розглядається у аспекті походження у інших мовах: латинь – 

«сodificatio», ōnis (f) (від «codex» – книга + «facěre» – робити) – 

систематизація законодавства; англ.: «codification» (f) – кодифікація; «codify» 

– 1. кодифікувати; 2. шифрувати; франц.: «codification» (f) – «кодификацiя; 

«codifier» – кодифікувати; кодифікація – 1. систематизація, упорядкування 

інформаційних, обліково-статистичних матеріалів, документів за допомогою 

їх кодування. 2. зведення в єдине ціле (в кодекс) різних правових законів, 

постанов тощо» [26, с .79]. Аналіз мультилінгвального перекладу цього 

терміну із акцентом на мовне походження подають і укладачі «Тлумачного 

словника української мови» (Т. Ковальова, Л. Коврига) [485, с. 285]. Ці 

положення у повній мірі сприйняті й представниками правничої науки. 
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У джерелах із теорії права містяться також різноманітні визначення 

кодифікації із посиланням на етимологію її назви. Наведемо декілька із них. 

Кодифікація – (пізньолат. codificatio, від лат. codex, первісно — стовбур, 

пеньок; навощена дощечка для письма, книга і ... ficatio, від facio — роблю) 

— «спосіб упорядкування законодавства, забезпечення його системності та 

узгодженості; одна з форм систематизації законодавства, в процесі якої до 

проекту створюваного акта включаються чинні норми і нові норми, які 

вносять зміни в регулювання певної сфери суспільних відносин» [491; 275]. 

Не звертаючи увагу на етимологічне походження назви, спостерігається 

тенденція до зосередження уваги на ознаках кодифікації, які у сукупності і 

формують ресурс кодифікації. Аналіз запропонованих у визначенні ознак 

дозволяє стверджувати, що їх формування базується на етимологічному 

походженні назви, оскільки ознаки охоплюють і діяльність («спосіб 

удосконалення», «змістовна переробка», «погодження норм», «переробка 

норм» тощо) і її результат («єдиний нормативно-правовий акт»). У сучасних 

енциклопедично-довідникових виданнях кодифікація визначається як 

«особливий вид систематизації законодавства, що здійснюється шляхом 

перероблення та зведення у процесі нормотворчості норм права, які містяться 

в різних нормативно-правових актах, у логічно узгоджену, побудовану на 

наукових принципах систему й створення на цій основі нового єдиного 

нормативно-правового акту» [59, с. 232]. Словник юридичних термінів 

пропонує визначення кодифікації, в основу якого покладено певні ознаки 

кодифікації, а саме: «спосіб удосконалення, систематизації законодавства, що 

полягає у змістовій переробці й погодженні певної, пов’язаної спільним 

предметом регулювання, групи юридичних норм та об’єднанні їх в єдиному 

нормативному правовому акті» [456, с. 39-40].  

Достатньо спрощене визначення подає й словник української мови, а 

саме: «зведення в єдине ціле (в кодекс) різних правових законів, постанов 

тощо». Спрощеність полягає у тому, що його автори виокремлюють «базові» 

словосполучення для того, щоб б визначити специфіку цього виду 



164 
 
систематизації («зведення у кодекс»). Повна спрощеність є умовною, бо 

передбачає попереднє з’ясування розуміння поняття «кодекс», в той же час 

дійсно визначення є спрощеним, бо залишає за своїми межами інші 

кодифіковані акти, які мають іншу, ніж кодекс, назву [455]. Відповідно до 

визначення, яке надається у Радянському енциклопедичному словнику, 

кодифікація – це «форма систематизації законодавства, результат якої – 

створення нового звідного акта (наприклад, кодексу, уставу)» [459, с. 603]. 

Кодифікація – «це впорядкування нормативного масиву шляхом докорінної 

переробки змісту наявних у певній сфері правового регулювання 

нормативних актів і створення на їхній основі єдиного юридично й логічно 

цільного нормативного акту» [166, с. 342]. 

Автори наявних довідникових джерел сходяться в тому, що основною 

ознакою кодифікації є її результат – єдиний документ. Надалі необхідно 

звернутися до праць вчених–юристів та почати слід з аналізу тих визначень, 

що містяться в працях з теорії держави та права, а також конституційного 

права задля певного порівняння та виокремлення спільних і відмінних рис. 

Так, узагальнюючи здобутки т.з. радянської теорії права у праці, 

присвяченій питанням кодифікації і законодавчої техніки, Д. Керімов 

зазначав, що кодифікаційний процес – «це діяльність відповідних державних 

органів із зовнішнього та внутрішнього опрацювання й удосконалення 

чинного законодавства з метою зведення його в єдину логічну систему і 

створення нового об’єднаного законодавчого акта, який заміняє собою 

раніше прийняті і застосовувані правові норми» [169, с. 33, 35]. Щоправда, у 

своїх працях, які вийшли друком у подальші роки, Д. Керімов уточнює свою 

позицію, зазначаючи, що кодифікація «передбачає таке упорядкування 

законодавчого матеріалу, яке спрямоване на його перероблення шляхом 

усунення повторів, протиріч, заповнення прогалин, перетворення характеру 

та спрямування матеріалу, чим максимальною мірою забезпечується 

внутрішня узгодженість, цілісність, системність і повнота правового 

регулювання відповідних суспільних відносин» [172, с. 167]. Отже, вчений-
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юрист деталізує цільову спрямованість та змістовне наповнення такої 

діяльності («усунення протиріч», «прогалин» тощо) й результат такої 

діяльності («єдиний нормативно-правовий акт із внутрішньо узгодженою 

структурою», «повнотою врегулювання відповідних відносин»). Фактично, 

пропонуючи авторське визначення, він намагається охопити ним всі «базові» 

ознаки кодифікації, тим самим відмежувавши від інших видів систематизації. 

Щоправда, у джерелах з теорії держави і права можна виділити й визначення, 

автори яких досліджують бажання різноформатного погляду на ресурс 

кодифікації. Так, наприклад, А. Іодковський виділяв вузьке та широке 

розуміння кодифікації. На думку зазначеного науковця, у вузькому розумінні 

– це «технічна обробка й упорядкування нормативного матеріалу, а в 

широкому розумінні ця діяльність полягає у переробці, доповненні діючих 

законів, приведенні їх у відповідність з потребами пануючого в даному 

суспільстві класу» [154, с. 30]. На переконання вченого-юриста, кодифікація 

може здійснюватися у двох напрямках. Перший напрямок полягає у 

систематичній обробці чинних законодавчих актів з метою заміни діючого 

законодавства новоствореним законом (кодексом, статутом тощо), який 

регулює однорідну сферу суспільних відносин. Така діяльність, на думку 

А. Іодковського, і є «власне кодифікацією» [154, с. 30]. Другий напрямок він 

називає «систематизацією або інкорпорацією, який передбачає спрямування 

кодифікаційної діяльності на упорядкування чинного законодавства, 

зведення його до певної системи та усунення прогалин у праві, колізій між 

правовими нормами. При цьому результат змін, у тому числі і суто 

технічних, має бути санкціонований законодавчими органами» [510, с. 29]. 

Аналіз цих положень свідчить про те, що автор намагається запропонувати 

визначення кодифікації у її співвідношенні з іншими видами систематизації 

(через виокремлення її напрямків) та із акцентом на її змістовне (особливе) 

наповнення (у вузькому та широкому розумінні). Підтримуючи в цілому 

прагнення вченого-юриста запропонувати належний підхід до визначення 

ознак кодифікації, в той же час варто констатувати, що його визначення не є 
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досконалим, оскільки, виокремлюючи одні ознаки кодифікації, які він вважає 

«базовими», на жаль, поза увагою залишаються інші, що й не дозволяє у 

повному обсязі з’ясувати реальний ресурс кодифікації законодавства. 

Є. Гетьман розуміє кодифікацію як «форму систематизації, що 

здійснюється уповноваженими на те органами державної влади в процесі 

законотворчості й підзаконної нормотворчості, результатом чого стає 

прийняття нового, як за формою, та і за змістом кодифікованого нормативно-

правового акту» [81, с. 8]. О. Скакун розглядає кодифікацію як «спосіб 

систематизації, що полягає у створенні нового, вдосконаленого, об’єднаного 

загальним предметом правового регулювання нормативно-правового акта на 

основі старих нормативних актів шляхом часткової або значної зміни їхнього 

змісту» [450, с. 386-387].  

О. Блажківська в свою чергу наводить достатньо ґрунтовне визначення: 

кодифікація законодавства – «це така форма систематизації, яка полягає в 

упорядкуванні нормативно-правової бази, що регламентує певну сферу 

суспільних відносин, здійснюється в процесі та результаті діяльності 

компетентних органів державної влади, як правило, парламенту, шляхом 

цілеспрямованого впливу на неупорядковану або недостатньо упорядковану 

та взаємодіючу сукупність нормативно-правових актів і правових норм, які 

діють у певній сфері суспільних відносин, з метою скасування, зміни, 

доповнення чинних юридичних норм та встановлення нових, усунення 

дефектів законодавства (заповнення прогалин в праві, усунення дублювання 

юридичних норм, протиріч між ними, зменшення кількості нормативних 

актів з одного і того ж питання), що полягає у докорінній (зовнішній та 

внутрішній) переробці діючого законодавства шляхом підготовки та 

прийняття єдиного, стійкого, логічно цілісного та системного нормативно-

правового акта (основ законодавства, кодексу, статуту, положення, зводу 

законів тощо), який у результаті заміщує суттєву частину нормативно-

правової регламентації у межах певної галузі права та реалізує 

галузевоутворюючу функцію» [41]. Достатньо цікавим є визначення, 
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щоправда дещо громіздким, що ускладнює його сприйняття й розуміння. 

Окрім того, дещо зайвим виглядає використання словосполучення «суттєву 

частку нормативно-правових актів», а також викликає потребу подальшого 

опрацювання вказівка на доцільність регулювання відносин у «сфері 

суспільних відносин», щоправда одночасно із прийняттям нового єдиного 

акту, який «заміщує інші у певній галузі та реалізує галузевоутворюючу 

функцію». А як бути із вже прийнятими кодексами міжгалузевого змісту? 

Положення аналогічного змісту сприйняли й представники галузевих 

правових наук при аналізі проблемних питань систематизації галузевого 

законодавства та формулюванні визначення її видів із акцентом на 

особливості кожного виду. 

А. Брінцов, розглядаючи питання кодифікації аграрного законодавства, 

порівнюючи наявні теоретичні положення з цього питання, дійшов висновку, 

про те, що кодифікація – «це самостійний довершений комплексний 

правовий феномен, який органічно поєднує ознаки як систематизації, так і 

нормотворчості. При цьому кодифікацію він розглядає як сукупність дій з 

певним результатом» [51, с. 35]. Запропоноване визначення є досить 

узагальненим й взагалі не визначає особливості саме цього виду 

систематизації законодавства. Звертаючи увагу на наявність ознак як 

систематизації, так і нормотворчості, автор, на жаль, одночасно не звертає 

увагу на наявність у такому поєднанні особливостей, які, наприклад, 

відрізняють кодифікацію законодавства від, скажімо, консолідації, яка також 

має певні ознаки нормотворчості. 

На думку І. Логачева, який приділяв увагу кодифікації 

адміністративно-деліктного законодавства, кодифікація – «це процес 

зведення різних нормативно-правових актів у єдиний, внутрішньо 

узгоджений та структурований акт шляхом перероблення їх змісту» [224]. 

В той же час А. Граціанов не наводить авторське визначення 

кодифікації, хоча у своєму авторефераті зазначає, що рівень уніфікації 

нормативно-правових актів може сягати «рівня їх кодифікації», що дозволяє 
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зробити висновок, про те, що науковець розглядає кодифікацію як певну 

вищу форму розвитку законодавства [96, с. 11].  

Непоодиноким є випадки ототожнення кодифікації та «кодифікаційної 

діяльність» й «кодифікаційного процесу». Не зважаючи на їх змістовну 

близькість, подібність, все ж таки у правовій науці інколи ці поняття 

розмежовуються. Так, зокрема, на ці співвідношення звертають увагу 

О. Любчик та А. Брінцов, Є. Погорєлов, а також колектив авторів монографії 

«Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка» за 

загальною редакцією О. Ющика.  

Узагальнений аналіз вказаних праць дозволяє розмежувати їх як певні 

складові одного цілого. Варто погодитися із А. Брінцовим у тому, що процес 

«є поняттям широким, під яким розуміється сукупність дій, здійснюваних у 

певній послідовності, а діяльність – це творча робота суб’єктів цього 

процесу» [51, с. 34]. І сам кодифікаційний процес включає кодифікаційну 

діяльність. Так, як О. Любчик приходить до висновку, що «кодифікація 

трудового законодавства характеризується наступним: 1) це діяльність 

компетентних державних органів, тобто державна діяльність, результат якої 

має бути належним чином санкціонований і введений в дію за допомогою 

правових інструментів, які узгоджуються в єдиному механізмі 

запровадження цього результату в життя, тобто мати офіційний характер» 

[236, с. 30], то можна ототожнити поняття «робота» та «діяльність», оскільки 

і перше, і друге, включає в себе професійні дії уповноважених суб’єктів 

кодифікації.  

Хоча, той же Є. Погорєлов порівнює кодифікацію та кодифікаційну 

діяльність спочатку, і в решті решт «ототожнює ці поняття» [303, с. 12]. За 

таких умов «кодифікація» – це поняття узагальнюючого характеру, а 

«кодифікаційна діяльність» або «кодифікаційний процес» – це поняття, які 

передбачають акцент на процедурному аспекті, хоча і кодифікація – це все ж 

таки той же процес, або є та ж діяльність. Отже, їх варто все ж таки 

ототожнювати й використовувати як синоніми.  
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Л. Коморна, досліджуючи питання систематизації екологічного права, 

також не наводить авторського визначення поняття кодифікації, проте 

приходить до висновків, які дозволяють їй сформулювати наступні ознаки 

кодифікації, – «це найскладніша форма систематизації; кодифікація – 

найкращий шлях удосконалення законодавства у порівнянні з іншими 

формами систематизації». Також вона виділяє види систематизації – галузеву 

та інституційну [193, с. 12, 13, 14]. Цікавий погляд на феномен кодифікації, 

зокрема, галузевого законодавства, щоправда, використання оціночних 

понять («найкращий», «найскладніша») створює підґрунтя для довільного 

суб’єктивного розсуду щодо їх тлумачення, а отже дещо знижує «цінність» 

(наукову, практичну) запропонованих положень, не визначається «реальна» 

особливість кодифікації законодавства у її порівнянні із рештою видів 

систематизації законодавства. 

Подібну точку зору стосовно значення кодифікації висловлює як 

Д. Вергелес, розглядаючи взагалі процес кодифікації всього законодавства 

України та акцентуючи увагу на тому, що кодифікація означає «зрілість 

національної правової системи» [63], так і З. Гладун, на думку якого, «вищим 

рівнем систематизації законодавства є його кодифікація, яка полягає у 

змістовній переробці й погодженні певної, пов’язаної спільним предметом 

регулювання, групи юридичних норм та об’єднанні їх у єдиному 

нормативно-правовому акті» [84, с. 365]. Зайвим для загальнотеоретичних та 

галузевих правових наукових положень виглядає використання у 

формулюваннях словосполучень «зрілість правової системи», «вищий рівень 

систематизації». Якщо вживаються такі словосполучення, напевно доцільно 

було б й уточнити свою позицію, чому «зрілість», чому «вищий». За 

відсутності уточнення позицій авторів, їх визначення виглядають дещо 

узагальненими, оціночними. 

О. Рогач категорію «кодифікація» розглядав у двох площинах: «як 

самостійну галузь науки, що розвивається на емпіричному рівні, і як вид, 

форму правотворчої діяльності, яка здійснюється на науковій основі» [408, с. 
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9]. Аналізуючи кодифікаційну діяльність, вчений-юрист наголошує на тому, 

що кодифікація як «найбільш досконала форма систематизації законодавства 

сприяє посиленню стабільності законодавства, ліквідації колізій, створенню 

чіткої, заснованої на науковому підґрунті системи нормативних актів і є 

правовим фундаментом для побудови укрупнених нормативних блоків, 

кодифікаційних систем» [408, с. 9–10]. Цікавим виглядає й двоплощинний 

підхід, й їх зв’язок, хоча знову ж словосполучення «найбільш досконала» 

передбачає вказівку на порівняльний аспект у визначенні. 

На думку Н. Пархоменко, кодифікація є «формою правової діяльності, 

яка має змішаний характер, адже поєднує ознаки правотворчості (прийняття, 

зміна, призупинення дії або скасування правових норм) та систематизації 

(упорядкування вже чинних нормативно-правових приписів за допомогою 

внесення змін i доповнень до змісту правового акта), кінцевим результатом 

якої є створення єдиного (нового чи оновленого) юридично й логічно 

цiлiсного, внутрішньо узгодженого нормативно-правового акта (кодекс, 

статут, основи, положення та ін.)» [285, с. 11]. Вчена-юрист визначає, що 

кодифікація – «це важлива передумова забезпечення якості та ефективності 

правового регулювання суспільних відносин, усунення прогалин i 

суперечностей у праві, зміцнення законності й правопорядку в суспільстві та 

в державі, загалом становлення та розвитку національної правової системи 

шляхом удосконалення законодавства» [285, с. 11]. Отже, спостерігаємо 

намагання комплексно охопити ознаки кодифікації, звернувши увагу і на її 

ознаки, і на її відмінність від інших видів систематизації законодавства. 

Заслуговують на увагу і положення колективної монографії, автори 

яких розглянули теоретичні засади систематизації та кодифікації 

законодавства, й кодифікацію визначили як таку форму його систематизації, 

що передбачає «системне впорядкування відповідних юридичних норм у 

рамках правових інститутів, закріплення галузевої структури законодавства 

та розвиток правових інститутів і галузей законодавства як органічних 

складників єдиної системи законодавства шляхом уніфікації положень 



171 
 
чинних нормативно-правових актів однакової юридичної сили і зведення їх у 

єдиний кодифікаційний акт» [184, с. 81–82]. Поєднання й процедурного, й 

підсумкових аспектів дозволило запропонувати визначення, яке охопило 

базові ознаки кодифікації законодавства, із виокремленням тих, які 

відрізняють її від решти видів систематизації законодавства. 

І. Духневич зазначила, вивчаючи галузь аграрного права, що 

кодифікація – це «форма докорінного перероблення чинних нормативних 

актів, спосіб якісного впорядкування аграрного законодавства, забезпечення 

його узгодженості й компактності, а також «розчищення» нормативного 

масиву, звільнення від застарілих норм та норм, які не виправдали себе. 

Кодифікація аграрного законодавства є важливою передумовою забезпечення 

якості й ефективності правового регулювання аграрних відносин, зміцнення 

законності та правопорядку в суспільстві та в державі, становлення й 

розвитку правової системи шляхом удосконалення законодавства» [129, с. 

88]. Цікавим є те, що автор намагається звернути увагу не тільки на 

змістовний, підсумковий аспект кодифікації (хоча і аграрного, яке у 

вітчизняній правовій науці визначається по-різному – міжгалузевим, 

галузевим тощо) законодавства, а й виокремити її праксеологічний аспект 

(ефективність самої реальності, її результату та застосування відповідного 

результату для регулювання відповідних відносин). 

Натомість у монографії Є. Погорєлова, яка присвячена дослідженню 

особливостей кодифікаційної діяльності, остання визначена як 

«правотворчий процес з перероблення змісту і форми групи чинних 

нормативно-правових приписів, їх узгодження та об’єднання в єдиному 

кодифікованому акті з метою удосконалення законодавства» [304, с. 50–51]. 

Як, до речі, і у роботі Ю. Шемшученко, де кодифікація – «це доволі 

складний, тривалий процес, діяльність уповноважених суб’єктів щодо 

упорядкування вітчизняного законодавства, забезпечення його системності 

та узгодженості, результатом якого є прийняття кодифікованого акта» [515, с. 

139-140]. Отже, спостерігаємо намагання комплексного фіксування у 
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визначенні базових ознак кодифікації, які характеризують комплексний її 

характер. 

Також можна зустріти й тлумачення кодифікації як «виду 

правотворчості, що здійснюється у вигляді державної діяльності, яка 

здійснюється компетентними органами, має на меті систематичну обробку 

форми та змісту нормативно-правових актів шляхом утворенням нових норм, 

а також редагування старих – внесення змін, доповнень або скасування, якщо 

вони застаріли і не є ефективними» [214, c. 164-165]. С. Алексєєв вважає, що 

кодифікація – «це вид правотворчості, який забезпечує системне нормативне 

регламентування суспільних відносин шляхом видання єдиного, юридично та 

логічно цілісного, внутрішньоузгодженого нормативного акта, який 

відображає зміст та юридичну структуру відокремленого підрозділу системи 

права» [10, с. 254]. На думку С. Алексєєва, важливо, щоб «впорядкування 

нормативно-правових актів здійснювалося шляхом системної правотворчості, 

що є одним із ефективніших видів правотворчості» [10, с. 254]. Важливим є 

те, що вчений-теоретик права вважає за доцільне виокремити системність 

діяльності, а отже і релевантність результату такої діяльності. 

У теорії права є роботи, у яких кодифікація – «це один зі способів 

систематизації законодавства, що полягає у створенні нового, 

вдосконаленого, об’єднаного загальним предметом правового регулювання 

нормативно-правового акта на основі старих нормативних актів шляхом 

часткової або значної зміни їхнього змісту» [266, с. 44]. Спостерігаємо 

різноваріативність підходів щодо розуміння кодифікації як «способу», 

«форми», «виду», «типу» тощо систематизації законодавства, щоправда, 

незважаючи на таке розмаїття положень, аналіз наявних доктринальних 

визначень свідчить про подібність їх змістовного наповнення. Щоправда, 

визначення, запропоноване І. Новосельською та М. Руше, втрачає свою 

«цінність» завдяки використанню словосполучення «значної зміни» 

(оціночне поняття, тлумачення якого вимагає прояв суб’єктивного розсуду 

особи). 
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І. Федоров, у свою чергу, переконаний, що кодифікація є «державною 

законотворчою діяльністю, оскільки результатом кодифікаційного процесу 

стає приведення форми і змісту законодавства у відповідність до потреб 

сучасності, які підлягають негайному вирішенню за допомогою застосування 

ефективно діючих правових інструментів, що спрямовані на утворення і 

видання логічно та юридично цілісного, єдиного, зведеного, внутрішньо 

узгодженого нормативного акта. Тобто, виходячи з положень Основного 

Закону країни, це діяльність, яка прямо віднесена до компетенції єдиного 

законодавчого органу – Верховної Ради України» [494, с. 19]. Цінність 

пропозицій І. Федорова полягає у виокремленні суб’єкта кодифікації, яким, 

безперечно, є саме Верховна Рада України, що й дозволяє певним чином 

відмежовувати (за суб’єктною ознакою) кодифікацію законодавства від 

решти видів систематизації законодавства. 

Підсумовуючи розгляд загальтеоретичних положень щодо кодифікації, 

цілком можливо зупинитися на точці зору О. Чашина, який вказує, що 

існують «три базові точки зору щодо її розуміння, а саме: 1) як виду 

правотворчості, що здійснює єдине, погоджене та впорядковане правове 

регламентування суспільних відносин, і як результат – утворення логічно 

побудованої системи нормативно-правових актів; 2) як форми або виду 

систематизації законодавства, що полягає в обробці та об’єднанні норм 

права, які містяться у нормативно-правових актах, в один кодифіковано-

узгоджений акт, такий акт має санкціонуватись компетентним державним 

органом, у зв’язку із його прийняттям всі інші акти автоматично втрачають 

свою юридичну силу; 3) як державної діяльності, що здійснюється з метою 

зовнішньої та внутрішньої системної обробки чинного законодавства, 

результатом якої є прийняття нового кодифікованого акту» [502, с. 41].  

Отже, кодифікацію законодавства дійсно варто розглядати як різновид 

діяльності уповноважених суб’єктів, як цільову діяльність щодо 

упорядкування нормативно-правових актів, як результат такої діяльності – 

створення єдиного, структурологічного, системного акту, що регулює певну 
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сукупність суспільних відносин, як праксеологічну діяльність, яка 

спрямована на підвищення ефективності правового регулювання певної 

сукупності суспільних відносин. Враховуючи те, що суспільні відносини у 

сфері охорони здоров’я, які регулюються адміністративно-правовими 

нормами, формують певну єдність, цілком логічно вести мову про ознаки, а 

отже і ресурс видового різновиду кодифікації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я. Для цього варто з’ясувати що це – 

галузева, підгалузева чи все ж таки якась інша кодифікація законодавства? 

Непоодинокими є праці вчених, в яких розглядається галузева 

кодифікація законодавства. Наприклад, О. Любчик працюючи над питанням 

кодифікації трудового законодавства, кодифікацію трудового законодавства 

пропонує сприймати її як «офіційну діяльність щодо вдосконалення та 

упорядкування змісту й форми юридичних норм, які є предметом 

врегулювання трудових і тісно пов’язаних із ними суспільних відносин, 

шляхом їх систематичної обробки у зведений єдиний внутрішньо і зовнішньо 

узгоджений кодифікований акт, який має найвищу юридичну силу у системі 

трудового права серед інших законодавчих актів, окрім Основного Закону 

держави» [236, с. 45]. Саме на законотворчий аспект кодифікації пропонують 

звертати увагу С. Бобровник та О. Богініч й розглядати як саме 

«законотворчості, але з упорядкуванням вже наявного й чинного 

законодавства, доповнюючи, змінюючи та перетворюючи його» [42, с. 38].  

Підгалузеву кодифікацію досліджують і вчені-адміністративісти. Варто 

згадати роботу Т. Коломоєць та Д. Астахова, які розглядаючи кодифікацію 

адміністративно-процедурного законодавства України, ґрунтовно 

проаналізували кодифікацію разом із усіма її особливостями та складовими.  

Зокрема, зазначається, що кодифікація адміністративно-процедурного 

законодавства – це «форма систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства, яка здійснюється спеціально уповноваженими державними 

органами, вид державної законотворчої та законодавчо-систематизуючої 

діяльності, спрямованої на приведення форми і змісту адміністративно-
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процедурного законодавства у відповідність до назрілих потреб та інтересів 

суспільства, яка здійснюється за допомогою особливого, організаційно-

правового механізму шляхом прийняття єдиного зведеного, внутрішньо 

узгодженого, логічно і юридично цілісного, структурно побудованого і 

розрахованого на тривалий період дії Адміністративно-процедурного 

кодексу, що відображає внутрішньогалузеву специфіку адміністративно – 

процедурних відносин» [188, с. 201]. Цікавим є те, що автори ґрунтовно 

виділяють та аналізують об’єкт, предмет кодифікації відповідної складової 

адміністративного законодавства, суб’єкт, процедуру й відзначають, що 

адміністративно-процедурне законодавство – це підгалузь адміністративного 

законодавства України. 

Т. Коломоєць та Ш. Гаджиєва, розглядаючи кодекс як джерело 

адміністративного права, згадують поняття кодифікації у контексті тих 

нормативних актів, які є у зразках перспективної нормотворчості (наприклад, 

проекти Законів України «Про нормативно-правові акти», «Про 

нормотворчість», «Про закони і законодавчу діяльність в Україні», «Про 

законодавчі терміни», «Про систематизацію та кодифікацію нормативно-

правових актів»). Проте, аналіз вказаних проектів показав, «що вони містять 

неоднакові визначення терміну «кодифікація» та не наводять усіх ознак, які 

йому характерні, що з рештою, ставить під питання доцільності прийняття 

нормативного акту із недосконалим понятійним апаратом» [189, с. 8-9]. Як 

висновок, вчені наводять визначення кодифікації адміністративного 

законодавства в цілому – «форма систематизації, яка здійснюється 

спеціально уповноваженими органами, вид державної діяльності (як 

законодавчо-систематизуючої, так і законотворчої), що спрямована на 

приведення форми і змісту адміністративного законодавства у відповідність 

до назрілих проблем суспільства, реалій правотворчих та правозастосовчих 

процесів, яка здійснюється за допомогою певних механізмів» [189, с. 149]. 

Цікавим є те, що вчені визначають цей вид кодифікації галузевим, що й 

позначається на її ознаках. Вже у визначенні вони виокремлюють предмет 
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кодифікації та звертають увагу на те, що це «адміністративне 

законодавство», й специфіка останнього зумовлює специфіку й кодифікації 

як різновиду галузевої кодифікації, яка спрямована на «упорядкування» 

галузевого законодавства. 

І. Новосельська та М. Руше, аналізуючи кодифікацію у сфері 

соціального забезпечення, визначають її як «один зі способів систематизації 

законодавства, що полягає у створенні нового, вдосконаленого, об’єднаного 

загальним предметом правового регулювання нормативно-правового акту на 

основі старих нормативних актів шляхом часткової або значної зміни їхнього 

змісту» [266]. При цьому слід звернути увагу на те, що запропоноване 

авторське визначення є узагальненим, жодних вказівок на їх особливість з 

огляду законодавства немає, що істотно знижує його наукову та практичну 

цінність. 

Галузеву кодифікацію розглядають й І. Федоров як кодифікацію 

адміністративно-деліктного законодавства, С. Сарана – кодифікацію 

податкового законодавства тощо. При цьому вони зосереджують увагу при 

виділенні саме галузевого аспекту (щоправда, І. Федоров аналізує 

підгалузеву кодифікацію, оскільки адміністративно-деліктне законодавство – 

це підгалузь адміністративного права, а отже і його кодифікація є 

підгалузевою і у жодному разі не галузевою) на специфіці законодавства, яке 

підлягає кодифікації. Це у повній мірі притаманне й кодифікації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я. Саме особливість 

цього законодавства й зумовлює специфіку відповідної кодифікації. А якою 

вона є? Галузевою чи підгалузевою? Для відповіді на це питання варто 

проаналізувати законодавство, яке буде підлягати кодифікації. З урахуванням 

положень, вже висвітлених у інших розділах роботи, слід зазначати, що про 

галузеву ознаку кодифікації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я мова взагалі не може йти. Аналіз законодавства 

(матеріального, процедурного, деліктного, яке визначає засади діяльності 

публічної адміністрації у сфері охорони здоров’я) свідчить про те, що 
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положення адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я є 

складовою Особливого адміністративного права, складовою 

адміністративного законодавства в цілому, а отже його кодифікація є 

внутрішньогазулевою, скоріше, підгалузевою (хоча вести мову про 

одностайність підходів вчених-адміністративістів щодо визнання права 

охорони здоров’я окремою підгалуззю не варто), що й зумовлює наявність у 

неї певних ознак. 

Дещо розширений варіант запропонованих ознак із доповненням ще 

двома пропонує Є. Погорєлов, а саме: «впорядковує не тільки форму 

законодавства, а його зміст; в процесі кодифікації скасовуються, змінюються, 

доповнюються чинні юридичні норми, встановлюються нові, в зв’язку з чим 

вона розглядається і як форма систематизації законодавства, і як вид 

правотворчості(законотворчості); усуває дефекти законодавства: заповнює 

прогалини в праві, усуває дублювання юридичних норм, протиріччя між 

ними, зменшує кількість нормативних актів з одного і того ж питання» [304, 

с. 48]. 

Варто проаналізувати питання, чи притаманні ці ознаки кодифікації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я. Так, зокрема: 

а) офіційний характер, тобто здійснення виключно у межах 

нормотворчої діяльності. Дійсно, як чинні результати раніше проведених 

кодифікації (Основи законодавства України про охорону здоров’я, КпАП 

України і певною мірою КАС України), так і процес, й знову ж таки варто 

звернути увагу на поширення оціночних понять навіть при формулюванні 

ознак кодифікації, як-то: «стабілізуючий характер», «логічні раціональні 

норми» тощо. 

Узагальнений варіант формулювання та логічного розміщення ознак 

кодифікації пропонують вчені-фахівці з теорії права і держави, а саме: «): 1) 

це діяльність тільки компетентних державних органів, що має правовий 

характер; 2) кінцевий результат кодифікації – створення нового нормативно-

правового акта, який за своїм змістом суттєво відрізняється від попередніх; 
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3) за своєю суттю кодифікаційний акт є зведеним актом, оскільки він 

охоплює норми, які раніше містилися в різних нормативно-правових актах, 

хоча регулювали однорідну сферу су спільних відносин; 4) кодифікаційний 

акт є основним серед актів, які діють у певній галузі суспільного життя; 5) 

нормативно-правові акти, що створюються в результаті кодифікації, 

розраховані на досить тривалий час регулювання суспільних відносин. Вони 

враховують можливі зміни в житті і здатні регулювати суспільні відносини, 

що виникатимуть у майбутньому [276, с. 85–86; 286, с. 13–14]». Так, зокрема, 

Є. Гетьман вважає за доцільне виокремити такі ознаки кодифікації 

законодавства: «в результаті кодифікації змінюються, скасовуються, 

доповнюються норми нормативно-правових актів; за допомогою кодифікації 

усуваються прогалини, а також розбіжності та суперечності між нормативно-

правовими актами, а також нормами, що в них вміщені; кодифікація вносить 

істотну новизну в регулювання суспільних відносин, є певною реформою 

законодавства; кодифікація як форма систематизації нормативно-правових 

актів спрямована на надання законодавству досконалого характеру, 

системності, узгодженості; кодифікація, як і офіційна інкорпорація та 

консолідація, має лише офіційний характер; кодифікація носить 

нормотворчий характер, оскільки здійснюється у процесі законотворчості 

(при прийнятті та розробці кодексу, основ законодавства) та підзаконної 

нормотворчості (при прийнятті та розробці інструкцій, положень, статутів 

тощо); у результаті її проведення створюється новий правовий документ, 

який є доступним та зручним у користуванні для кожного пересічного 

громадянина, юриста, науковця та інших осіб; створений нормативно-

правовий акт стає основним правовим документом у певній сфері суспільних 

відносин; найбільш досконалий характер кодифікації зумовлений 

системністю та узгодженням нормативно-правового матеріалу, що 

передбачає високий рівень наукового обґрунтування кодифікаційної 

діяльності» [80, с. 99]. 
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В. Смородинський хоча прямо не виділяє ознаки кодифікації, але на 

підставі аналізу його роботи «Систематизація національного законодавства 

як юридичний інструмент забезпечення прав людини» можна виокремити 

наступні: «офіційність, нормотворчість, результатом є кодифікаційний акт, 

тривалість періоду здійснення, фундаментальність результативності» [457, с. 

26]. Схожі ознаки у авторському визначенні наводить і С. Пікалюк, додаючи 

при цьому ще одну ознаку – «підвищеного рівня забезпечення прав людини» 

[302, с. 198]. Ознаки кодифікації податкового законодавства виокремлює й 

С. Сарана, серед яких: 

а) вона здійснюється за рахунок діяльності Верховної Ради України з 

урахуванням специфічних процедур, притаманних винятково 

оподаткуванню;  

б) пов’язана з упорядкуванням приписів законодавчих норм, що 

регулюють виконання податкового обов’язку;  

в) передбачає обов’язкове збереження логічних раціональних норм, що 

діяли до прийняття кодифікованого акта в галузі оподаткування;  

г) відіграє системоутворюючий характер та забезпечує побудову 

ієрархічної системи як законодавчих приписів у самому Податковому 

кодексі, так і ієрархічну систему всього податкового законодавства в цілому;  

д) має стабілізуючий характер, що дозволяє сформувати підхід, згідно з 

яким податкові відносини стабільно регулюються тривалий період;  

є) пов’язана з специфічним оформленням податкового кодифікованого 

акту» [423, с. 11-12]. Але, варто прийняти до уваги й те, що ці ознаки 

зумовлюються ознаками самої галузі та галузевого, податкового 

законодавства. 

Найбільш важливими ознаками кодифікаційної діяльності, на думку О. 

Пащенка є: «зміна змісту правового регулювання; упорядкування діючого 

законодавства. На відміну від інших форм упорядкування нормативно-

правових актів – інкорпорації і консолідації – кодифікаційна діяльність 

здійснюється на основі оновлення і систематизації правових приписів. 
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Затвердження кодифікованого акта в тій чи іншій сфері державного 

регулювання фактично означає завершення процесу становлення нової галузі 

законодавства. Тому кодифіковані акти мають особливе значення для 

формування галузевої структури законодавства» [288, с. 165-184]. 

А. Брінцов, у своїй роботі досліджуючи проблематику кодифікацію 

аграрного законодавства, не виділив окремо ознаки кодифікації, однак при 

цьому в роботі постійно наголошує на тому, що вона «є самостійним 

довершеним комплексним правовим феноменом, який органічно поєднує 

ознаки систематизації і правотворчості» [51, с. 174]. Отже для з’ясування 

відповідних ознак необхідним є і з’ясування ознак систематизації (у всьому 

розмаїтті її видів) та правотворчості, що є дещо узагальненим й не дозволяє 

з’ясувати, яким же чином ці ознаки поєднуються, зумовлюючи специфіку 

кодифікації, в т.ч. й внутрішньогалузевої, або ж як її ще називають 

«спеціальної» [59, с. 234]. 

Саме спеціальна кодифікація здійснюється у межах певної галузі 

законодавства і її результатом є прийняття відповідного релевантного 

кодифікованого акту.  

Непоодинокими у наукових джерелах є ототожнення ознак кодифікації 

законодавства й ознак правовідносин у сфері кодифікації законодавства 

(наприклад, роботи О. Любчик, А. Брінцова тощо), із чим погодитися не 

можна, бо ознаки правовідносин у сфері дії законодавства, яке підлягає 

кодифікації і ознаки самого процесу кодифікації є абсолютно різними 

ознаками.  

Тим не менш, у роботах, у яких автори намагаються виділити ознаки 

кодифікації, також можна виокремити наступні. Серед ознак кодифікації 

законодавства традиційно виокремлюють наступні: «офіційний характер, 

здійснюється виключно в межах нормотворчої діяльності; результатом її є 

видання нового (кодифікованого) нормативно-правового акту; у її процесі 

виникають нові елементи системи права – норми, інститути; із набранням 

чинності кодифікованим актом попередні акти втрачають чинність повністю 
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або в частині, що суперечить цьому актові» [59, с. 232]. У правовій науці 

питання ознак кодифікації привертали увагу вчених –юристів у різному 

аспекті, обсязі, як наслідок – розмаїття підходів до їх формулювання, 

послідовності розміщення. Так, наприклад, Д. Астахов серед ознак 

кодифікації, щоправда адімінстративно-деліктного законодавства виділяє 

наступні: «публічний характер; наступність врахування постулатів, здобутків 

попередніх аналогічних процесів; об’єктивну обумовленість; цільову 

спрямованість; стадійність процесу; складний за обсягом предмет 

регулюючого впливу; системоутворюючий характер; роль стабілізатора 

правового регулятора суспільних відносин протягом тривалого часу тощо» 

[188, с. 22-23]. 

О. Пащенко, аналізуючи кодифікацію земельного законодавства, 

звертаючи увагу на її нормотворчий характер, реформаційний зміст по 

відношенню до чинного законодавства, новаційність її результату у вигляді 

розробки і прийняття нового нормативно-правового акту (при цьому не 

просто акту, а саме кодифікаційного акту), серед ознак кодифікації 

законодавства виокремлює наступні: «1) зміна змісту правового 

регулювання; 2) упорядкування діючого законодавства. На відміну від інших 

форм упорядкування нормативно-правових актів – інкорпорації і консолідації 

– кодифікаційна діяльність здійснюється на основі оновлення і 

систематизації правових приписів. Затвердження кодифікованого акта в тій 

чи іншій сфері державного регулювання фактично означає завершення 

процесу становлення нової галузі законодавства. Тому кодифіковані акти 

мають особливе значення для формування галузевої структури 

законодавства» [288, с.165-184]. 

Розробка нового кодифікованого акту (принаймні мова йде про кілька 

актів, які уніфікують й об’єднають відповідні положення законодавства) 

здійснюється у відповідності до загально визначених положень нормотворчої 

діяльності, уповноваженим суб’єктом – Верховною Радою України (із 



182 
 
залученням на стадіях підготовки проектів, обговорень й інших суб’єктів), 

наділених відповідними положеннями. 

б) при цьому цілком узгоджується ця ознака із положеннями, 

сформульованими теоретиками права щодо правового характеру такої 

діяльності як в аспектах унормованості, так і наслідків її здійснення, отже 

наступною ознакою є її правовий характер. 

в) результатом такої діяльності є кодифікаційний акт (як, до речі, і 

щодо консолідації законодавства), щоправда у теорії права можна зустріти й 

іншу його назву «кодифікаційний акт» [59, с. 227]. Хоча це синонімічні 

поняття, які визначають «юридично цілісний, внутрішньоузгоджений 

зведений нормативно-правовий акт, прийнятий уповноваженим органом 

державної влади у процесі законотворчості, який регулює на основі єдності 

принципів певну сферу суспільних відносин» [59, с. 227]. Дійсно в наявності 

кілька нормативно-правових актів, які містять адміністративно-правові 

норми, які регулюють відносини у сфері охорони здоров’я в Україні, які 

можна вважати кодифікаційними – Основи законодавства України про 

охорону здоров’я, КпАП України (щодо деліктних відносин), КАС України 

(щодо відносин судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації у зазначеній сфері суспільних відносин). Історично 

характерним для України є відсутність об’єктивних передумов для суцільної 

кодифікації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, а 

отже в наявності кілька кодифікаційних актів, які закріплюють 

адміністративно-правові норми частково-деліктні, судочинські і ті, що 

визначають «базові засади» публічного адміністрування у сфері охорони 

здоров’я (щоправда, лише «базові», а решта розпорошена у різних 

нормативно-правових актах з різною юридичною силою). Саме для цієї 

сфери суспільних відносин характерним є одночасне існування Основ й 

кодексів як різновидів кодифікаційних актів. Яким актом вважаться 

кодифікаційним? Лише той, для якого характерним є перелік ознак, які саме 

й формують його ресурс. Характерними ознаками кодифікаційного акту 
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взагалі слід вважати: «він є зведеним, внутрішньо узгодженим; по-новому 

регулює ту чи іншу сферу суспільних відносин; є результатом саме 

систематизації, тобто об’єднання й опосередкування нормативно-правових 

положень; є зовнішньо стабільним» [59, с. 227]. Слід зазначити, що для 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я є характерними 

такі кодифікаційні акти із вищезазначеними ознаками, серед яких, 

безперечно, Основи законодавства України про охорону здоров’я, КпАП 

України, КАС України, а також численні Інструкції, Правила тощо. 

Безперечно, щодо Основ законодавства та кодексів запитань щодо того, чи є 

вони кодифікаційними актами чи ні немає, бо це питання традиційно 

розглядається теоретиками права і в наявності усталені доктринальні 

положення. Так, Основи законодавства і кодекси є «основоположними» 

кодифікаційними актами, які «очолюють всю ієрархію нормативно-правових 

актів, відрізняють найбільш загальні суспільні відносини у сфері охорони 

здоров’я» [59, с. 227]. При цьому кодекс – це «єдиний, зведений, внутрішньо 

узгоджений нормативно-правовий акт, прийнятий вищим органом 

законодавчої влади …, який регулює на основі загальних принципів певну 

сферу суспільних відносин» [59, с. 228]. 

Звертаючи увагу на наявні кодекси, які містять адміністративні норми 

права, покликані регулювати відносини у сфері охорони здоров’я, варто 

визнати їх «змішаними» (КпАП України), процесуальними (КАС України), 

завершеними (КАС України) й незавершеними (КпАП УКраїни), 

традиційними (КпАП України) й новацій ними (КАС України), такими, яким 

притаманні всі ознаки саме кодексу як різновиду кодифікаційного акту [59, с. 

228]. Основи ж законодавства про охорону здоров’я – «вид кодифікаційного 

акту, характерними ознаками якого є: конкретизація закріплених в Основах 

приписів у інших нормативно-правових актах; формуються за рахунок норм-

дефініцій, норм-цілей, норм-принципів й рекомендаційних норм; наділені 

особливою юридичною силою по відношенню до решти актів законодавства: 

особлива структура викладу матеріалу; спрямованість на стабільне й 
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довготривале регулювання відносин» [59, с. 230]. Саме Основи 

законодавства України про охорону здоров’я є «базовим» кодифікаційним 

актом, який закріплює норми адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я, щоправда, у порівнянні із наявними Кодексами вони 

мають пріоритетне значення щодо сфери охорони здоров’я з огляду на 

широку сферу регулювання та різновиди відносин регулюючого впливу 

(сфера публічного адміністрування). Решта кодифікаційних актів (інструкції, 

правила тощо) можна розглядати як певну особливість таких актів, однак 

лише у випадку прийняття або затвердження КМУ, або у жодному разі не 

порівнювати за змістом, місцем у ієрархії законодавства у сфері охорони 

здоров’я (адміністративне) із Основами законодавства та кодексами.  

г) у процесі кодифікації виникають нові елементи системи права. Як 

вже зазначалося, передбачається виокремлення права охорони здоров’я, а 

отже і зовнішньої форми його існування – законодавства у сфері охорони 

здоров’я, яке, поряд із іншими правовими приписами, містить й інші, галузеві 

приписи, а отже формування нового кодифікаційного акту має глобальний 

характер (комплексний, міжгалузевий) й проблематика різновиду такого 

кодифікаційного акту вимагає з’ясування ролі і місця у ньому саме 

адімінстративно-правових приписів. Цей акт має охоплювати в тому числі й 

засади публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я, отже мати і 

цільову структуру і відповідну нову назву, містити як матеріальні, так і 

процедурні положення (за винятком деліктних та судочинських). Він має 

бути новацій ним, з урахуванням докорінних змін у сфері охорони здоров’я 

(як змістовних), так і зовнішніх, а це вимагає узгодження його розробниками 

положень різних галузевих правових приписів. За таких умов пропозиції 

щодо Медичного кодексу України, Лікарського кодексу України, 

Фармацевтичного кодексу України виглядають дещо спрощеними за 

замістом. Цілком можна порушити питання про оновлення кодифікаційного 

акту за рахунок розробки і прийняття нових Основ законодавства в сфері 

охорони здоров’я. втім, у будь-якому випадку, з’являються нові елементи 
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системи права – фармацевтичне право, право охорони громадського здоров’я, 

медичне право і їх об’єднуюча підгалузь адміністративного права – право 

охорони здоров’я.  

д) із набранням чинності втрата чинності раніше діючих актів, які 

містять адміністративно-правові приписи у сфері охорони здоров’я, що є 

цілком виправданим і логічним. Тим більше, що кодифікація і здійснюється з 

метою «усунення недоліків, проблем правового регулювання суспільних 

відносин за рахунок удосконалення законодавства» [35, с. 13]. 

У цьому аспекті цілком було б логічно зупинитися на меті та завданнях 

кодифікації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, 

з’ясувавши перш за все доктринальні правові підходи щодо їх розуміння. 

Так, зокрема, мету і завдання кодифікації пропонують розмежовувати 

І. Федоров (щодо кодифікації адміністративно-деліктного законодавства), 

Д. Астахов (щодо адміністративно-процедурного законодавства). Так, 

І. Федоров вважає за доцільне метою вважати «приведення форми і змісту 

відповідної складової адміністративного законодавства у відповідність до 

назрілих інтересів, потреб суспільства на певному етапі його розвитку та 

удосконалення законодавства» [494, с. 52], метою кодифікації Д. Астахов 

вважає те ж саме, щоправда із «деталізацією своєї позиції щодо зосередження 

законодавства у єдиному кодифікаційному акті» [188, с. 202]. Ю. Оборотов 

метою кодифікації вважає «забезпечення єдності й стійкого регулювання 

соціальної сфери …. Створення систематизованого нормативно-правового 

акту, який існує протягом тривалого часу без змін та доповнень» [270, с. 105], 

натомість автори Академічного курсу з адміністративного права за загальною 

редакцією В. Авер’янова – «впорядкування чинного адміністративного 

законодавства» [8, с. 154]. Хоча останнє формулювання і виглядає дещо 

замалим за зовнішньою формою вираження, однак повністю узгоджується із 

визначенням, запропонованим й іншими вченими-юристами. На цільову 

спрямованість кодифікації робить вказівку й Т. Рахманіна, зазначаючи про 

те, що «кодифікація допомагає вирішити проблему юридичної цілісності й 
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компактності законодавства, оскільки наявність великоблочних зведених 

актів призводить до скорочення роздробленої маси нормативного матеріалу, 

зменшує ймовірність його багаторазового дублювання. Забезпечуючи певну 

цілісність правового регулювання, кодифікація сприяє взаємопов’язаності 

актів, значно полегшує проблеми їх правової сумісності» [400, с. 93]. 

Прискіпливу увагу меті (цілям) кодифікації приділив також Р. Кабріяк, 

який зазначив, що «оскільки кодекс є сукупністю зведених у форму єдиного 

цілого правових норм, то сама кодифікація спрямована на розв’язання 

юридико-технічних, соціальних і політичних завдань. Обґрунтовуючи своє 

бачення, учений зазначив, до будь-яка кодифікація безпосередньо 

спрямована на досягнення юридико-технічних цілей раціоналізації та 

уніфікації права, соціальних цілей щодо об’єднання різних верств населення 

й розрізнених територіальних утворень (соціального і географічного) та 

регулювання суспільних відносин, зокрема й тих, що були 

неврегульованими, а також політичних цілей, спрямованих на вирішення 

яких-небудь політичних завдань, як, наприклад, кодексу «на службі в 

конкретної людини»(неподільного з особистою владою конкретної особи) чи 

кодексу «на службі в ідеології» [157, с. 214]. 

Дещо розгорнуту позицію щодо розуміння мети кодифікації 

демонструє і К. Каращук, зокрема зазначаючи, що «загальною метою 

кодифікації, як і будь-якого іншого виду систематизації, є впорядкування 

нормативної основи права для зміцнення законності та правопорядку, 

підвищення правової свідомості громадян. Метою ж кодифікаційної 

діяльності є прийняття кодифікаційного акта, спрямованого на 

вдосконалення форми і змісту законодавства. Кодифіковані акти у свою 

чергу забезпечують чіткість та стабільність функціонування і розвитку 

певної галузі законодавства. Кодифікація фактично надає можливість 

вирішити нагальні проблеми вдосконалення та підвищення ефективності 

чинного законодавства. У процесі кодифікації відбувається якісна переробка 

діючих юридичних норм, усуваються непогодженості, дублювання, 
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суперечності і прогалини в правовому регулюванні, скасовуються 

неефективні та застарілі норми. На зміну великому масиву нормативних 

документів, що діяли раніше, приходить новий, єдиний зведений акт, 

виданням якого досягається чіткість і ефективність правового регулювання 

суспільних відносин. Крім того, якісна класифікація та систематизація норм 

дозволяє вчасно виявити прогалини в правовому матеріалі, колізії, 

суперечності у приписах і визначити шляхи вдосконалення діючого 

законодавства» [163]. Щоправда, формулюючи визначення мети, автор 

ототожнює її із завданнями кодифікаційного законодавства, що досить часто 

можна зустріти у наукових джерелах.  

С. Пікалюк зазначає про те, що «завданням кодифікації виступатиме 

внутрішня переробка нормативного матеріалу, розподіленого за галузями чи 

інститутами, створення нового правового акту. І при цьому акт буде 

вирішувати два завдання: упорядкування всієї системи правових норм та 

вдосконалення самого змісту правового регулювання» [302, с. 197]. 

О. Любчик пропонує питання стосовно тих завдань, які формулюються 

перед початком кодифікаційної роботи, в чому саме полягає обробка і 

переробка нормативно-правового матеріалу. Це є важливим, для того, «щоб 

розуміти, яких результатів чекати від цієї діяльності». Беручи за основу 

вищенаведені факти, вчений стверджує, «що завдання кодифікації полягає у 

переробленні чинного законодавства, утворенні нового кодифікованого акта, 

скасуванні правових норм, що по суті «віджили» своє і не регулюють сучасні 

відносини, або їх переробленні» [236, с. 30]. На ці ж аспекти звертав увагу 

свого часу у своїх роботах В. Мамутов, зазначаючи, що кодифікація є 

«ключовою ланкою механізму вдосконалення правового регулювання, її 

можна розглядати як універсальний правовий засіб впливу на зміст і форму 

законодавства» [256, с. 54]. 

Розмежовуючи мету і завдання кодифікації законодавства Д. Астахов, 

визнаючи завдання «конкретизацію мети» [188, с. 89] й пропонуючи в якості 

таких «визначення вихідних даних (положень) адміністративно-правового 
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регулювання визначення мовних вихідних даних (положень) 

адміністративно-правового регулювання визначення мовних вихідних 

положень регулювання …. , визначення й нормативну фіксацію положень 

адміністративно-правового ряду, нормативне закріплення видових текстів, 

фіксацію засобів забезпечення законності відповідних відносин й механізму 

їх дії; формування наукового базису для розвитку підгалузей 

адміністративного права; ліквідація колізій, прогалин, дублювань, й інших 

недоліків адміністративно-правового регулювання, стабілізація 

законодавства» [188, с. 89]. 

Зазначені положення цілком можна розглядати в якості базових для 

формулювання завдань кодифікації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я, серед яких: а) визначення основних «базових» положень 

правовідносин, що підлягають кодифікації (відносини у сфері 

адміністративно-правового регулювання – у сфері публічного 

адміністрування у сфері охорони здоров’я, деліктні та судочинські 

відносини); б) розробка єдиного адміністративно-правового понятійного 

апарату (і про це вже неодноразово зазначалося у роботах тих вчених-

адміністративістів, які поглиблено досліджують відповідну проблематику 

(наприклад, роботи С. Стеценка, Р. Гревцової, Є. Белей тощо). Зокрема, щодо 

доцільності визначеності понять «охорона здоров’я», «здоров’я населення», 

тощо вже неодноразово наголошувалося у наукових тематичний правових 

роботах, в т.ч. дисертаційного характеру [35, с. 8]; в) створення єдиного 

наукового підгрунття для розвитку адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я, виокремлення права охорони здоров’я як «підгалузі 

адміністративного права» [35, с. 11]; г) усунення прогалин, колізій, 

дублювань в адміністративному законодавстві у сфері охорони здоров’я, що 

фактично і є «упорядкуванням», «удосконаленням» такого законодавства; д) 

стабілізація адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я із 

закріпленням результатів такої стабілізації у кодифікаційних актах. 

Щоправда, стабілізація має бути переважною, бо мова йде про динамічне, 
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поліструктурне адміністративне законодавство, суцільно кодифікувати 

неможливо навіть за наявності великого бажання це зробити. 

Звідси й наявність кількох кодифікаційних актів, які об’єднують 

адміністративні норми, які покликані регулювати відносини у сфері охорони 

здоров’я в Україні.  

Питання мети і завдання кодифікації адміністративного законодавства 

у сфері охорони здоров’я напряму пов’язане із такими методами кодифікації, 

які будуть оптимальними для сучасного етапу розвитку України. Варто 

усвідомлювати ту значну кількість різних нормативно-правових актів, які 

регулюють зазначену сферу відносин, а отже важливим є те, чи буде їх 

докорінна переробка із урахуванням новітніх досягнень сучасної правової 

науки, чи все ж таки мова буде йти лише про «зібрання цих актів і 

приведення у певну кодифіковану форму без суттєвих «реформаційних змін» 

[59, с. 232]. 

Якщо мова йде лише про збір й об’єднання із певними коррекційними 

модифікаціями, отже в наявності кодифікація – компіляція, яку в той же час 

не варто плутати із підтриманням текстів законодавства у контрольному 

стані шляхом внесення в них прийнятих у процесі нормотворчості змін [59, с. 

234], чим є поточна кодифікація, яка, незважаючи на свою назву не є 

кодифікацією у розумінні виду систематизації. В умовах докорінної реформи 

засад існування охорони здоров’я в цілому, перегляду засад правового 

регулювання відповідної сфери відносин, впровадження нових інститутів, 

навряд чи варто вести мову про доцільність проведення в Україні саме 

кодифікації – компіляції адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я. Тим більше, що докорінними є й зміни положень сучасної 

вітчизняної правової науки щодо системи права, системи адміністративного 

права, виокремлення права охорони здоров’я в системі останнього тощо. Це 

все свідчить на користь новаційності засад регулювання відповідних 

відносин, новаційності наукового базису таких відносин, а отже й про дещо 

інші зміст, а отже і методи кодифікацій адміністративного законодавства у 
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сфері здоров’я в Україні. Тобто, в наявності передумови для кодифікації – 

реформи, яка передбачає зібрання адміністративно-правових норм й їх 

приведення у певну кодифікаційну форму із суттєвими змінами, зокрема 

створення принципово нових норм та інститутів. На користь зазначених 

положень свідчить те, що така кодифікація здійснюється у період суттєвого 

реформування національної правової системи й передбачає досягнення не 

суто юридичних, а й політичних цілей – «утвердження та закріплення нових 

цивілізаційних стандартів, нового типу державного режиму принципово 

нових відносин тощо» [59, с. 233]. Сучасні реформаційні державотворчі та 

правотворчі процеси, які відбуваються в Україні, підтверджують 

новаційність результатів реформ у сфері охорони здоров’я регулювання 

відносин у цій сфері за допомогою норм адміністративного права, розвитку 

галузевої правової науки. Враховуючи все це слід зазначити, що кодифікація 

є досконалим, ефективним видом систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я, при цьому доцільним є проведення 

саме кодифікації – реформи, передумови для якої сформовані, однак це 

також і тривалий процес, бо досягнення визначеної мети та вирішення її 

завдань вимагає кропіткої роботи, концентрації спільних зусиль різних 

суб’єктів (не тільки законодавця, а й вчених-юристів, вчених-фахівців у 

галузі медицини, громадськості). Саме тому кодифікацію адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні варто розглядати як дещо 

віддалений у часі процес, особливо в аспекті результату, який має 

узгоджуватися із процесами кодифікації щодо інших складових 

адміністративного законодавства – адміністративно-процедурного, 

адміністративно-деліктного законодавства України. Повнота розгляду 

кодифікації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні буде неповним без з’ясування класифікаційної належності її до 

загальноприйнятних у вітчизняній правовій науці видів кодифікації 

законодавства. 
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Серед традиційних розподілів виділяємо: повну і часткову залежно від 

предмета регулювання. Так, наприклад, такої позиції дотримується Д. 

Керімов [168, c. 9-10]. В. Лазарев, який, у свою чергу, поділяє кодифікацію на 

загальну та спеціальну [214, с. 205], а от О. Сурілов вважає, що її видове 

розмаїття це: загальна, галузева, внутрішньогалузева (спеціальна) та 

міжгалузева (комплексна) [477, c. 173].  

В. Котюк, виокремлює лише три види – галузеву, міжгалузеву і 

спеціальну кодифікацію [198, с. 61]. При цьому П. Рабінович пропонує поділ 

на загальну, галузеву та спеціальну кодифікаційну роботу [396, c. 11]. 

Загальна кодифікація передбачає створення кодифікованих актів в усіх без 

винятку найважливіших галузях законодавства, її узгодження в подальшому 

системи прийнятих кодифікаційних документів між собою шляхом розробки 

та прийняття «кодексу кодексів». На жаль, нестабільного за рахунок 

динамізму суспільних відносин у сфері регулювання адміністративного 

права, що постійно призводить до внесення змін до відповідного «кодексу 

кодексів». Галузева кодифікація, передбачає впорядкування та обробку норм 

лише тієї чи іншої галузі законодавства. Здійснення галузевої кодифікації 

фактично є заключним етапом формування нової галузі законодавства. 

Спеціальна (або ж інституційна) кодифікація зорієнтована на об’єднання 

правових норм у межах одного чи декількох інститутів.  

Варто погодитися із думкою Є. Гетьмана, що «спеціальна кодифікація 

технічно є більш простим видом кодифікації. Пояснюється це тим, що 

інститут права не є самостійною складовою системи права, не вирізняється 

особливим предметом чи методом правового регулювання». У результаті 

інституційної кодифікації може бути створений як закон, так і підзаконний 

нормативно-правовий акт [80, с. 97-102]. Міжгалузева (комплексна) 

кодифікація являє собою «об’єднання норм не за конкретними галузями 

права, а перш за все за предметом регулювання значної (комплексної) сфери 

суспільних відносин у галузі державної діяльності, галузі господарства або 

соціально-культурного будівництва» [80, с. 97-102]. Її основною метою такої 
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кодифікації є врегулювання відносно стабільних, взаємопов’язаних, але 

різнорідних суспільних відносин. При її проведенні слід ураховувати: 

забезпечення юридичної цілісності законодавства, тому що виникають 

ситуації, пов’язані з його неодноразовим дублюванням; запобігання 

розмиттю меж галузей права у випадку недостатньо обґрунтованих 

пропозицій щодо створення комплексних кодифікаційних актів [80, с. 97-

102]. 

Аналогічний видовий розподіл пропонує Н. Багай, посилаючись на 

праці вчених (наприклад, праці Ю. Шемшученка та Є. Гетьмана) [24, с. 200]. 

При цьому вчена зосередила свою увагу саме на кодифікації аграрного 

законодавства, і запропонувала дану класифікацію враховуючи специфіку 

цієї галузі. Хоча, зважаючи на певну подібність аграрного права та 

законодавства у сфері охорони здоров’я, варто взяти до уваги і цей критерій 

(наявність правових інститутів у складі галузі аграрного права) [25]. 

Таку ж позицію демонструють й інші вчені-юристи [29, c. 25-26]. 

Галузеву й інституціональну кодифікацію виокремлює Л. Коморна, 

розглядаючи екологічний кодекс як «завершальний етап систематизації 

екологічного законодавства», й зазначаючи, що можливим є виділення двох 

видів кодифікації: галузевої (результатом такої кодифікації є кодекс, що 

містить відносно завершену систему уніфікованих екологічних положень, які 

є вичерпними) та інституційної (результатом такої кодифікації є кодекс, що 

містить відносно завершену систему уніфікованих екологічних положень, які 

є базовими)» [193, с. 14]. 

В. Ксенофонтов також зазначає, що «галузева кодифікація дозволяє 

проаналізувати основний матеріал конкретної галузі законодавства, 

визначити взаємозв’язок, що має надзвичайно важливе значення для 

систематизації нормативних актів, які входять до цієї галузі» [204, c. 137]. Р. 

Кабріяк наголошує на тому, що «надто молода» галузь права «не потребує 

проведення цієї діяльності як такої, адже суспільні відносини в цій сфері не 

устаткувались і немає сенсу закріплювати їх регулювання на постійній 
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законодавчій основі» [157, с. 393]. Наведене твердження є цілком логічним, 

оскільки сформованість законодавства є важливою для проведення 

кодифікації в цілому. Постійне внесення змін та доповнень до уже 

сформованого кодифікаційного акту буде мати досить негативний вплив на 

стан регулювання, що може проявлятися в нестабільності і подальшій 

постійній декодифікації законодавства. Л. Музика, на прикладі Цивільного 

кодексу України зазначає, що під декодифікацією слід розуміти «процес, що 

є зворотним щодо кодифікації. Іншими словами, це зміни в масиві 

нормативно-правового регулювання певної сфери суспільних відносин, 

пов’язані з визнанням таким, що втратив силу, кодексу (або сукупності 

кодексів) у цій сфері або поступовим його «розмиванням», з поверненням до 

полісистемності в правовому регулюванні в зазначеній сфері». 

Декодифікація може здійснюватися в двох формах: «1) як разова акція – 

визнання кодексу (або сукупності кодексів), що втратив чинність; 2) як 

процес – абляція (вимивання) нормативно-правового матеріалу з 

кодифікованого масиву протягом певного періоду часу, коли значна частина 

положень кодексу підмінюється або витісняється поточним законодавством, 

що діє поряд або навіть паралельно із зазначеним кодифікованим актом» 

[256, с. 53]. 

Своєрідну класифікацію видів кодифікації законодавства пропонує О. 

Ушакова, а саме:  

а) мінімальну кодифікацію, яка передбачає проведення інкорпорації зі 

збереженням змісту правових актів, оскільки інкорпорація полягає лише у 

зовнішній обробці законів, та все ж зумовлює і оновлення застарілих норм. 

Цей вид кодифікації, на думку О. Ушакова, «не створює нового права, а 

підтверджує лише дію старого права, але вже в новому джерелі права. 

Перевагою мінімальної кодифікації є досконаліша, доступніша та зручніша у 

використанні форма нормативних актів – результат переробки законодавства. 

Значення такого виду кодифікації полягає у тому, що вона створює підґрунтя 

для проведення поглиблених видів кодифікації, підсумовуючи при цьому 
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попередню діяльність законодавця. Результатами інкорпоративної 

кодифікації є зібрання законів та звід законів; б) медіальну кодифікацію, у 

процесі якої вирішуються нові завдання, переглядаються вже вирішені, але 

разом із тим зберігається й старе законодавство. Результатом такої діяльності 

є оновлена, нова редакція прийнятих раніше законодавчих актів, до яких 

були внесені нові положення. І, нарешті, в) максимальну кодифікацію – 

найдосконаліший вид кодифікації законодавства, сутність якої полягає у 

створення систематизованих законодавчих збірників, при формуванні яких 

законодавець має можливість прийняти нові правові норми за змістом та 

формою. Від попередніх видів цей вид відрізняється тим, що результатом 

кодифікації є виникнення абсолютно нового законодавчого акта, який тісно 

пов’язаний з існуючим в певній сфері законодавством, але, разом з тим, 

замінює його собою. Результатом максимальної кодифікації, як правило, є 

кодекс» [168, с. 159]. 

В. Смородинський виокремлює два види кодифікації: «кодифікація-

компіляція (зібрання чинних правових норм та їх приведення в певну 

кодифіковану форму без суттєвих змін та доповнень) та кодифікацію-

реформу (зібрання певних правових норм та їх приведення в певну 

кодифіковану форму із більш-менш значними змінами й доповненнями)» 

[457, с. 26], про що вже йшлося раніше.  

В. Грищук пропонує виокремлювати офіційну та неофіційну 

кодифікацію [102, с. 8]. 

Із ним погоджується О. Рогач, який не розрізняє офіційну та 

неофіційну кодифікацію. Він слушно зауважує, що «можливою є лише 

офіційна кодифікація. Тому й суб’єктами кодифікації можуть виступати 

лише офіційні органи державної влади: Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, міністерства і відомства, місцеві органи державної влади. 

Наукові установи, вчені-юристи, практики, громадськість впливають на 

розвиток кодифікаційної діяльності опосередковано, але вони не можуть 

виступати в якості безпосередніх суб’єктів кодифікації» [408, с. 7]. 
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Достатньо розширену позицію (з використанням різних критеріїв) 

пропонує класифікувати кодифікацію законодавства В. Грищук, щоправда, із 

урахуванням того, що цей варіант був запропонований ще у 80-х роках ХХ 

століття. Отже: 

«1) за сферою дії кодифікованого акта: загальносоюзна (на той момент 

актуальна), республіканська, відомча, місцева (сучасний аналог виглядає: 

загальнодержавна, місцева; локальна);  

2) за предметом кодифікації: галузева, внутрішньогалузева або 

спеціальна, комплексна;  

3) за обсягом кодифікаційного нормативного матеріалу: часткова, 

повна, генеральна;  

4) за ступенем та характером опрацювання законодавства: кодифікація 

у широкому та вузькому розумінні;  

5) за формою кодифікованого акта: конституція, основи, кодекс, звід 

законів, закон, збірник, регламент, правила, статут, положення» [102, с. 8]. 

З огляду на специфіку кодифікації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я в Україні її варто розглядати в якості 

внутрішньогалузевої (щодо права охорони здоров’я), із розробкою за 

підсумками саме кодексів, кодифікацію – реформою (за глибиною змін), 

загальнодержавною (за територіальним масштабом здійснення), 

максимальною (за рівнем глибини змін у законодавстві). 

Розгляд мети і завдань кодифікації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я буде також неповним без урахування її основних 

напрямків, якими традиційно вважаються функції. Одразу ж слід зазначити, 

що у вітчизняній правовій науці виокремлюються функції теорії кодифікації 

й функції самої кодифікації. Якщо перші сформульовані достатньо змістовно 

у роботі В. Грищука й сприйняті О. Рогач (щоправда, із акцентом на галузеву 

спрямованість) й до числа їх віднесено: пізнавальну, прогностичну, 

методологічну, виховну й наукову, що є цілком виправданим. І саме 

запропоноване розуміння лягло в основу галузевого правового розуміння 
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(щоправда, із виокремленням різних функцій та різною послідовністю їх 

згадування), згідно з яким: «пізнавальна функція полягає у вивченні та 

з’ясуванні суспільних явищ та відносин, які потребують правового 

регулювання, і визначенні найбільш ефективних способів правового впливу, 

аналізі напрямків дослідження правових приписів та нормативних актів з 

метою визначення можливостей їх удосконалення та систематизації, в той же 

час зміст і призначення методологічної функції знаходить прояв у науковому 

пошуці оптимальних, найбільш раціональних шляхів, методів і засобів 

пізнання об’єктів теорії кодифікації. Вона слугує теоретичною основою для 

суб’єктів кодифікаційної діяльності. Виховна функція полягає у проведенні 

науково-теоретичних розробок з питань кодифікації, заходів, присвячених 

проблемам кодифікації та законодавчої (кодифікаційної) техніки, що сприяє 

підвищенню юридичного всеобучу населення, правової культури громадян, 

професійної підготовки юристів. Прогностична ж функція пов’язана перш за 

все з визначенням можливих шляхів та засобів досягнення бажаного стану 

досліджуваного об’єкта. Її зміст – дослідження можливих шляхів розв’язання 

назріваючих проблем теорії кодифікації, досягнення оптимального варіанту 

розвитку кодифікаційної діяльності на основі наперед заданих критеріїв, які 

встановлюються відповідними програмами, планами, проектами. І, нарешті, 

наукова функція теорії кодифікації спрямована на розробку теоретичних, 

науково-методологічних рекомендацій щодо здійснення кодифікаційної 

діяльності, підготовки та прийняття кодифікаційних актів, правил 

застосування та прийомів законодавчої (кодифікаційної) техніки. Науковий 

підхід до розв’язання проблем кодифікаційної діяльності підвищує її 

ефективність» [408, с. 8]. 

Серед функцій кодифікації традиційно виокремлюються:  

«1) зовнішня, удосконалення форми законодавства, за рахунок пошуку 

оптимальних форм кодифікаційних актів, розробки властивостей актів 

кодифікаційного характеру, що, в свою чергу, дозволяє визначити 
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особливості цих кодифікаційних актів, й дослідити напрямки їх 

вдосконалення;  

2) внутрішня, удосконалення змісту законодавства, шляхом усунення 

прогалин, розбіжностей, колізій, дублювань положень, скасуванні застарілих 

нормативно-правових приписів, удосконаленні діючих інститутів права;  

3) стабілізуюча, яка знаходить вияв у закріпленні у кодифікаційному 

акті лише стабільних норм, розрахованих на досить тривалий період часу дії;  

4) фундаментальна, сутність якої полягає у тому, що у процесі 

кодифікаційних робіт розробляються нормативні приписи, які регулюють 

достатньо важливу, широку сферу суспільних відносин, а кодифікаційні акти 

очолюють ієрархію актів відповідної галузі, слугують основою для створення 

внутрігалузевої системи» [408, с. 8]. 

Ці ж функції можна запропонувати у наступному формулюванні: 

«правотворча, системоутворююча, фундаментальна, стабілізуюча, 

інтегративна, узагальнююча, оптимізуючи, очисна, ієрархічна, 

новелізаційна» [188, с. 83-87], що є цілком логічним з огляду на зміст та 

призначення кодифікації законодавства. Ці ж функції у повному обсязі 

притаманні і кодифікації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я в Україні, адже:  

«а) уся діяльність є правотворчою за своєю сутністю – формуються 

нові приписи, скасовуються старі правові положення (головне все ж таки – це 

розробка нових приписів); 

б) під час такої діяльності розробляються кодифікаційні акти із 

притаманними йому ознаками, отже в цьому і полягає системоутворююча 

функція кодифікації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я; у процесі цієї діяльності формулюються найважливіші, принципові 

приписи (стандарти, які закріплюють засади регулювання відносин у 

зазначеній сфері, отже у цьому і є фундаментальна ( або ж базисна) функція, 

що повністю узгоджується із тим, що у процесі кодифікації і відбувається 

побудова фундаменти, базису, підґрунтя для всього» [188, с. 84] 
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адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я; у процесі 

кодифікації фактично формується базис для забезпечення ефективного 

застосування законодавства у сфері охорони здоров’я протягом тривалого 

часу, що фактично й означає реалізацію функцій стабілізуючої, яка тісно 

пов’язана з інтегративною, за допомогою якої об’єднуються в єдиному 

кодифікаційному акті адміністративно-правові положення, які наразі 

розпорошені у численних нормативно-правових актах різної юридичної сили. 

Поряд із цією, для кодифікації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я характерною є й функція узагальнююча (саме з акцентом 

на єдність її результату) та функція оптимізації, яка забезпечує доступність, 

зрозумілість адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я для 

всіх суб’єктів зазначених правовідносин й за рахунок цього підвищується 

ефективність дії відповідного законодавства. 

Ієрархічна функція кодифікацій відповідного законодавства знаходить 

прояв у прийнятті акту, який відіграє роль «базису» всього законодавства у 

зазначеній сфері. Враховуючи те, що зміст цього акту є абсолютно новим із 

новим науковим базисом, отже прояв знаходить й функція новелізації, а за 

допомогою «очисної» функції відбувається докорінна переробка й побудова 

змісту підсумкового акту. Всі функції доповнюють одна одну й формують 

функціональний аспект кодифікації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні. 

Отже, кодифікація адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я є видом систематизації, який безпосередньо пов’язаний із 

докорінною переробкою змісту чинних нормативно-правових актів, які 

містять адміністративно-правові норми, покликані регулювати відносини у 

сфері охорони здоров’я. Це особливий вид систематизації, що здійснюється 

спеціально уповноваженим суб’єктом у встановленому чинним 

законодавством порядку шляхом перероблення й зведення у процесі 

нормотворчості норм права, які містяться у різних нормативно-правових 

актах, у логічнопобудований, узгоджений кодифікаційний акт. Це різновид 
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загальнодержавної, серйозної (максимальної), внутрішньогалузевої 

кодифікації. Її мета полягає у приведенні форми і змісту адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я у відповідність вимогам суспільства, 

удосконалення законодавства шляхом розробки і прийняття єдиного 

кодифікованого акту. Щодо адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я, з акцентом на специфіку об’єкта і предмета кодифікації, 

обґрунтовується реформаційний характер такої кодифікації (кодифікація – 

реформа) із розробкою і прийняттям кількох кодифікаційних актів (Кодекс 

охорони здоров’я в Україні, КпАП України, КАС України) й доводиться 

розгляд їх як оптимального виду систематизації однак у подальшій 

перспективі, враховуючи потребу кадрових, часових та інших витрат. 

Ознаками кодифікації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я визначаються: офіційний характер; нормативний характер; 

результативність у вигляді кодифікаційних (трьох) актів; новаційний 

характер (поява нових елементів системи права і законодавства); втрата 

чинності актами, змісти яких заміняє новий кодифікаційний акт; особлива 

сфера регулюючого впливу – сфера охорони здоров’я. 

Ресурс кодифікації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я в Україні пропонується розглядати шляхом виокремлення її мети 

(приведенні форми і змісту адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я у відповідність вимогам суспільства, удосконалення законодавства 

шляхом розробки і прийняття єдиного кодифікованого акту), її завдань 

(визначення основних «базових» положень правовідносин, що підлягають 

кодифікації (відносини у сфері адміністративно-правового регулювання – у 

сфері публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я, деліктні та 

судочинські відносини); розробка єдиного адміністративно-правового 

понятійного апарату (і про це вже неодноразово зазначалося у роботах тих 

вчених-адміністративісті, які поглиблено досліджують відповідну 

проблематику) та її функцій (правотворча, системоутворюча, 
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фундаментальна, стабілізуюча, інтегративна, узагальнююча, оптимізуючи, 

очисна, ієрархічна, новелізаційна). 

 

 

3.2. Кодифікація адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я в Україні: реалії та перспективи 

 

 

У будь-якій державі питання кодифікації законодавства в сфері 

охорони здоров’я завжди знаходилася не тільки під пильною увагою 

науковців, а й суб’єктів нормотворчості. Варто зазначити, що в історії різних 

країн результатом кодифікації суспільних відносин в сфері охорони здоров’я 

були різні акти, серед яких: кодекс, звід законів, статут, основи 

законодавства тощо. Не є винятком і Україна, де кодифікація законодавства, 

що регламентує суспільні відносини у сфері охорони здоров’я, також має 

свої результати. Це стосується як законодавства у сфері охорони здоров’я в 

цілому, так і адміністративного законодавства у зазначеній сфері суспільних 

відносин зокрема. На її характеристиці й варто зупинитися задля з’ясування 

результативності вже проведеної кодифікації й визначення доцільності 

використання саме кодифікації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні на майбутнє й у разі позитивної відповіді – 

окреслення пріоритетних її напрямків. 

У галузі охорони здоров’я в Україні є свій результат кодифікації – 

Основи законодавства України про охорону здоров’я. Саме Основи 

законодавства і стали першим, і поки що єдиним кодифікованим актом у 

сфері охорони здоров’я. при цьому слід звернути увагу на те, що 

законодавство про охорону здоров’я в цілому, не окремої її складової 

частини. Окрім того у цьому аспекті досить показовою є позиція законодавця 

щодо використання назви – «про охорону здоров’я», а не медицину, 

організацію медичного обслуговування тощо. Т. Коломоєць у підручнику 
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«Адміністративне право України. Академічний курс», аналізуючи 

адміністративно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я населення в 

Україні, звертає увагу на Основи законодавства України про охорону 

здоров’я із акцентом на те, що саме цей акт фіксує «основні принципи 

політики держави у зазначеній сфері» [185, c. 498], а також на те, що саме 

цей акт представляє собою «зведений законодавчий акт, який комплексно 

охоплює найважливіші відносини галузі охорони здоров’я, виконує роль 

базового систематизуючого законодавчого акту, на якому ґрунтується 

законодавство про охорону здоров’я» [185, c. 499]. Згадують про Основи 

саме в аспекті кодифікованого джерела адміністративного права й автори 

підручника «Загальне адміністративне право за загальною редакцією 

І. Гриценка, зазначаючи про його «базову роль у законодавстві» [143, с. 109]. 

Про важливість Основ законодавства України про охорону здоров’я у 

формуванні законодавства, що регулює в цілому суспільні відносини у сфері 

охорони здоров’я, зазначають й автори підручника «Адміністративне право 

України» за загальною редакцією С. Ківалова, звертаючи увагу на те, що 

вони є «головним актом законодавства про охорону здоров’я» [4, с. 627], 

актом, який визначив «правові, організаційні, економічні та соціальні засади 

охорони здоров’я у країні, регулює відносини з метою забезпечення 

гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і 

довголітнього активного життя громадян, зниження рівня захворюваності, 

інвалідності та смертності, поліпшення спадковості» [4, с. 627]. Це свідчить 

про те, що акт розрахований на регулюючий вплив саме щодо охорони 

здоров’я, а не її будь-якої складової, а отже про узгодженість його змісту та 

назви. Окрім того, цілком можна погодитися із тим, що «прийняття Основ … 

стимулювало розробку і прийняття цілої низки окремих законів, які 

регулюють певні відносини у цій сфері, з урахуванням зарубіжного досвіду і 

міжнародних стандартів» [4, с. 627]. Специфіка акту зумовила й особливість 

його змістовного наповнення, насамперед закріплення принципів охорони 
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здоров’я» [4, c. 628]. Про цю ж специфіку змісту Основ зазначають й 

Ю. Ведєрніков та В. Шкарупа [58, с. 236]. 

На особливість змістовного наповнення Основ як різновиду 

кодифікаційного акту звертає увагу й С. Стеценко у своїх навчальних 

джерела [470, c. 450], а також автори підручника «Адміністративне право 

України. Повний курс» як «базового» законодавчого акту у зазначеній сфері 

відносин, визнаючи його кодифікаційний характер [9, c. 357]. Специфіку 

Основ законодавства України про охорону здоров’я виокремлюють й автори 

словника термінів «Адміністративне право України» за загальною редакцією 

Т. Коломоєць та В. Колпакова, а саме: «цей акт є специфічним саме в аспекті 

розташування норм за певною системою з поділом на вступну частину, 

розділи та статті. Вони (Основи) мають силу закону … й приймаються у тому 

ж порядку, що й закони»» [7, с. 289]. 

Ці Основи були введені в дію Постановою Верховної Ради України від 

19 листопада 1992 року № 2802-XII. У першій редакції Основи містили 80 

статей та були спрямовані на визначення правових, організаційних, 

економічних та соціальних засади охорони здоров’я в Україні з урахуванням 

тих реалій життя, що сформувалися на початку здобуття Україною 

незалежності. З тих пір, за неповних 27 років, українське суспільство, а отже 

і всі сфери суспільного життя, в тому числі і охорона здоров’я, зазнало 

значних трансформацій, що не могло не вплинути і на цей Закон. В Основи 

законодавства України про охорону здоров’я зазнали суттєвих змін, за 

вказаний період (з 1992 року по 2019 рік) до них 49 разів вносилися зміни, 

що яскраво демонструє необхідність перегляду державницького підходу до 

даного кодифікованого акту, та, можливо, прийняття нової редакції для 

ефективного правозастосування саме в умовах сучасних докорінних 

реформаційних процесів, які відбуваються у зазначеній сфері суспільних 

відносин, впровадження новітніх інститутів, перегляду змісту вже існуючих, 

впровадження абсолютно нових моделей взаємовідносин суб’єктів 

правовідносин у зазначеній сфері суспільного життя. На його певну 
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застарілість звертають увагу як медики-практики, так і юристи. Так, з нагоди 

ювілею «Медичної конституції» ― 25-річчя з дня прийняття Закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я», 17 листопада 2017 р. 

у м. Львів відбувся міжнародний круглий стіл з панельними дискусіями за 

темою: «Основи законодавства України про охорону здоров’я як 

«національна медична конституція»: історія створення, проблеми і 

перспективи закону». Метою заходу стало обговорення нормативних колізій і 

недоліків Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту цього Закону. 

Усі учасники прийшли до висновку про необхідність докорінної зміни 

погляду на оновлення законодавства у сфері охорони здоров’я. Як 

справедливо зазначає Р. Стефанчук, «Основи не є єдиним законодавчим 

актом у сфері правового регулювання медичної діяльності і переважна 

більшість законодавчих актів спрямована на деталізацію та спеціальне 

регулювання відносин, які складаються в медичній сфері» [465, с. 39]. І 

підтвердженням цьому може слугувати узагальнений перелік тих основних 

кодифікованих актів, які регулюють відносини у сфері охорони здоров’я (а 

отже і ті, що містять в т.ч. адміністративно-правові норми). До них можна 

віднести:  

– Конституцію України (1996 р.) (ст. 49);  

– Цивільний кодекс України (2003 р.) (ст. 281 «Право на життя», 

ст. 282 «Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю, ст. 

283 «Право на охорону здоров’я», ст. 284 «Право на медичну допомогу», ст. 

285 «Право на інформацію про стан здоров’я», ст. 286 «Право на таємницю 

про стан здоров’я», ст. 287 «Права фізичної особи, яка перебуває на 

стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я», ст. 290 «Право на 

донорство» та інші); 

–  Кримінальний кодекс України (2001 р.) (ст. 131 «Неналежне 

виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом 

імунодефіцити людини чи іншої невиліковної хвороби», ст. 132 
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«Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення 

зараження вірусом імунодефіцити людини чи невиліковної інфекційної 

хвороби», ст. 134 «Незаконне проведення аборту», ст. 138 «Незаконна 

лікувальна діяльність», ст. 139 «Ненадання допомоги хворому медичним 

працівником», ст. 140 «Неналежне виконання обов’язків медичним або 

фармацевтичним працівником», ст. 141 «Порушення прав пацієнта», ст. 142 

«Незаконне проведення дослідів над людиною», ст. 143 «Порушення 

встановленого законом порядку трансплантації органів та тканин людини», 

ст. 144 «Насильницьке донорство», ст. 145 «Незаконне розголошення 

лікарської таємниці» та інші);  

– Кодекс України про адміністративні правопорушення (1984 р.) 

(ст. 451 «Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, 

реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і 

препаратів», ст. 462 «Порушення встановлених законодавством вимог щодо 

заняття народною медициною (цілительством) тощо);  

– Закон України «Основи законодавства України про охорони 

здоров’я» (1992 р.). Цей Закон є «єдиним кодифікованим актом у сфері 

охорони здоров’я, який визначає правові, організаційні, економічні та 

соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулює суспільні відносини у 

цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних 

сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, 

усуненню факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження і 

зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення 

спадковості» [280]. 

До відповідних кодифікованих актів, які містять норми, покликані 

регулювати відносини у сфері охорони здоров’я, можна віднести також 

Кодекс адміністративного судочинства України, Сімейний кодекс України, 

Господарський кодекс України, Бюджетний кодекс України, Кодекс законів 

про працю України, Кодекс цивільного захисту тощо. «Здебільшого ці акти 

деталізують та розширюють тезу, яка закріплена у ст. 49 Конституції 
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України» [117, с. 9]. Певна група вчених-юристів навіть здійснила намагання 

класифікувати ці акти на групи, що регулюють ту чи іншу сферу охорони 

здоров’я (найбільш розповсюдженим є поділ на наступні категорії: надання 

медичної допомоги; правовий статус пацієнтів; правовий статус медичних і 

фармацевтичних працівників; фінансування охорони здоров’я; оздоровчо-

профілактична діяльність; забезпечення безпеки умов життєдіяльності; 

організація та управління охорони здоров’ям) [247; 238].  

Так, Р. Майданик , як і С. Стеценко класифікують усі чинні 

нормативно-правові акти у сфері охорони здоров’я на групи в залежності від 

предмету регулювання та дійшли до висновку, що «взагалі відсутні системні 

закони про організацію та управління охороною здоров’я в Україні» [238, с. 

63-74]. Що ще раз підтверджує актуальність дослідження проблематики 

систематизації законодавства про охорону здоров’я в Україні.  

Також зацікавленість вітчизняних вчених-юристів питаннями 

регулювання медичних правовідносин у сфері охорони здоров’я можна 

пояснити низкою ключових факторів, які й обумовлюють потребу 

українського суспільства у знаннях у сфері юридичного забезпечення 

діяльності у зазначеній сфері, серед яких слід виокремити такі: 

– збільшення кількості нормативно-правових актів системи 

охорони здоров’я України (як самих законів, так і підзаконних актів); 

– потреби практичної діяльності лікувально-профілактичних 

закладів, де найчастіше й виникають проблеми медико-правового характеру; 

– запити юридичної практики, які свідчать про збільшення 

значення спеціальних знань, пов’язаних із особливостями правового 

регулювання медичної діяльності та і взагалі діяльність у сфері охорони 

здоров’я; 

– підвищення рівня правової грамотності населення у сфері 

отримання медичних послуг, що знаходить прояв і у збільшенням кількості 

скарг та позовних вимог у випадку надання медичної допомоги незадовільної 

якості [202, с. 20]. 
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Отже, фактично мова йде про надзвичайно великий обіг нормативно-

правових документів, які регулюють взаємовідносини у охороні здоров’я 

України. Сказане підтверджують й інші українські дослідники. Так, 

В.Третьяков і Е.Махмудов на сторінках часопису «Економіка та держава» 

справедливо стверджують, що «більшу частину нормативного масиву 

вітчизняної системи охорони здоров’я становлять підзаконні акти, що 

свідчить про певну слабкість, невизначеність і, що найгірше, нестабільність 

правового стану галузі, яку ці нормативно-правові акти регламентують» [488, 

с. 16-18]. Тим самим вони підкреслюють, що «наявність великої кількості 

розпорядчих урядових, галузевих та відомчих документів у сфері охорони 

здоров’я України призводить до того, що ці акти нерідко дублюють чи 

суперечать один одному, ускладнюють їх застосування і, як наслідок, взагалі 

не сприяють поступальному розвиткові системи охорони здоров’я, а ще й 

спричиняють негативні наслідки, гальмуючи й стримуючи її розвиток» [488, 

с. 16-18]. 

Із цим згодні і інші вчені-юристи. Так, О. Любінець та І. Сенюта, 

вважають, що «на шляху створення якісної нормативно-правової бази в 

галузі охорони здоров’я України виникає чимало перешкод і труднощів, 

серед яких основними є такі:  

– недостатньо виражена державна політика у сфері охорони 

здоров’я громадян, у тому числі й її законодавчого забезпечення; 

– відсутність досконалої науково обґрунтованої стратегії 

законодавчої діяльності у сфері охорони здоров’я; 

– достатньо низька законотворча активність самих суб’єктів 

законодавчої ініціативи; 

– ускладненість проходження законопроектів про охорону здоров’я 

у Верховній Раді Україні; 

– відсутність унікальних спеціалістів, які б мали необхідний обсяг 

знань як у сфері юриспруденції, так і в медицині; 
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– неконсолідованість діяльності представників як правової, так і 

медичної науки; 

– недостатнє опрацювання використання позитивного досвіду у 

регулюванні відносин у сфері охорони здоров’я за кордоном; 

– правова база галузі охорони здоров’я є дуже нечіткою, нерідко 

існують законодавчі колізії і ситуації, коли норми різних актів, що 

регламентують тією чи іншою мірою охорону здоров’я, суперечать один 

одному; 

– надмірна розпорошеність норм, що регулюють сферу охорони 

здоров’я, по всьому українському законодавству» [441, с. 5]. 

На жаль, серед сучасних вітчизняних вчених-юристів відсутня 

одностайна думка про те, чи дійсно необхідною є саме нова кодифікація 

законодавства про охорону здоров’я, і зокрема адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я. Розглянемо найбільш 

розповсюджені наукові тези про доцільність об’єднання відповідного 

законодавства у єдиний, саме кодифікований акт.  

Група вітчизняних вчених-юристів підтримує тезу те, що є нагальна 

необхідність та доцільність кодифікації відповідного законодавства і 

прийняття саме Медичного кодексу України. На це, зокрема, вказує 

І.Сенюта, як один із яскравих представників цього наукового напряму, 

одночасно вона опосередковано зазначає і структуру майбутнього 

кодифікованого акту, обґрунтовуючи потребу закріплення «у Загальній 

частині Медичного кодексу України біоетичних норм» [438, с. 48]. Але при 

цьому вчена-юрист розмежовує види правовідносин, які повинні стати 

предметом регулювання саме Медичного кодексу України. До них вона 

відносить «норми щодо правового статусу пацієнта, медичних та 

фармацевтичних працівників, взаємовідносини «лікар-пацієнт». А вже 

питання освіти, фінансування, організації та управління охорони здоров’я 

(що і є предметом цього дослідження), вона, як і її прихильники, пропонує 

закріпити у іншому законі чи підзаконному акті [439, с. 247].  
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Ідею необхідності кодифікації підтримує і Р. Стефанчук у своїх як 

одноосібних, працях, а в деяких випадках і у співавторстві із М. Стефанчук, 

А. Янчук, М. Стефанчук. При цьому вчений-юрист пропонує дещо 

розширений перелік аргументів на користь необхідності проведення нової 

кодифікації законодавства у сфері охорони здоров’я. Так, це:  

«1) необхідність комплексного реформування вітчизняної системи 

охорони здоров’я, зокрема її законодавчого забезпечення як фундаменту для 

всіх перетворень;  

2) знову ж таки відсутність науково обґрунтованої концепції 

законотворчої діяльності в цій галузі;  

3) прагнення забезпечити підвищення рівня правової освіти як 

медичних, так і фармацевтичних працівників;  

4) сприяння та допомога юристам під час розгляду, вирішення так 

званих «медичних» справ;  

5) неузгодженість у деяких випадках змісту окремих законів у сфері 

охорони здоров’я із галузевим законодавством в цілому;  

6) необхідність чіткої регламентації правового статусу медиків і 

пацієнтів;  

7) необхідність правового регулювання різних систем охорони здоров’я 

(державної, муніципальної, приватної)» [467, с. 245] [466, с. 31]. Отже, 

спостерігається фактичне дублювання аргументів, які запропоновані 

вченими-юристами щодо діяльності систематизації законодавства у сфері 

охорони здоров’я й обґрунтування потреби щодо кодифікації із розробкою та 

прийняттям саме Медичного кодексу України. Слід зазначити, що, 

підтримуючи аргументацію стосовно доцільності проведення систематизації 

сучасного вітчизняного законодавства про охорону здоров’я, в той же час 

обрання в якості її результату саме Медичного кодексу України виглядає 

дещо спрощеним, бо залишає за його сферою частину суспільних відносин у 

сфері охорони здоров’я та незрозумілими є часові межі процесу його 

підготовки та прийняття, враховуючи ті самі докорінні зміни, які 
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відбуваються у державі. Отже, можливо це подальша перспектива 

систематизації законодавства у сфері охорони здоров’я. 

Фактично дублює цю аргументацію і інша прихильниця прийняття 

Медичного кодексу України Л. Руснак. Вона зокрема зазначає, що «потребу у 

розробленні і прийнятті Медичного кодексу України визначив ще академік 

С. Корсаков, вказавши, «що це величезна і дуже важка, але життєво 

необхідна робота, виконання якої значно полегшить професійну діяльність 

медичних працівників і, що найважливіше, буде гарантією охорони здоров’я 

пацієнтів, а також і самих медичних і фармацевтичних працівників» [415, с. 

7, 59]. Такої ж позиції дотримується й О. Любінець [234, с. 7]. Головний 

акцент у запропонований роботах зроблено саме на необхідності проведення 

кодифікації й розробки кодифікованого акту, без його змістовної 

характеристики. 

Щоправда, в наявності й роботи, в яких спостерігається намагання їх 

авторів визначити зміст майбутнього кодифікаційного акту. 

Так, для якісного проведення і досягнення результату кодифікації дуже 

важливим є, аби втримувалась певна статистична лінія у законопроектній і 

законодавчій діяльності, щоб вона була позбавлена політичного забарвлення 

й азарту передвиборчих баталій, щоб діяльність новообраних депутатів була 

спрямована на продовження певної виробленої законотворчої стратегії, у 

тому числі й у сфері охорони здоров’я [247, с. 49]. На думку С. Стеценка, 

необхідно «ініціювати розроблення і прийняття законів, які б регламентували 

охорону здоров’я та створити базовий документ – Медичний кодекс України, 

який зможе комплексно врегулювати усі аспекти охорони здоров’я, зокрема 

надання медичної допомоги» [247, с. 49].  

І з ним згодна і І. Сенюта, яка, погоджуючись зі С. Стеценком, 

зазначає,що робота ця дуже відповідальна,потребує залучення багатьох 

спеціалістів та займає досить багато часу. Зазвичай процес кодифікації 

чинного законодавства відбувається впродовж декількох років. Чимало 

розвинутих зарубіжних країн (зокрема, Австрія, США, Франція, Італія, 
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Іспанія) у своєму національному законодавстві про охорону здоров’я містять 

так звані медичні чи лікарські кодекси (саме тому така назва), норми яких 

регулюють відносини між медиками та їх пацієнтами, а також їх родичами, 

професійні відносини медиків між собою, з адміністрацією установ охорони 

здоров’я і державних органів [247, с. 156].  

Саме Медичний кодекс має слугувати «певним «дороговказом» для 

медичних працівників, пацієнтів і правників, і С. Стеценко зазначає та 

аргументує свою позицію, бо: по-перше, він буде гарантією для пацієнтів, 

оскільки у разі порушення медиками правових норм, що забезпечують їх 

права у сфері охорони здоров’я, пацієнти отримають належний захист; по-

друге, цей акт – це фактично «щит» для медичних працівників, оскільки у 

ньому буде закріплено юридичні основи діяльності медиків, які повинні ці 

знання при потребі використовувати на практиці; по-третє, даний 

нормативний документ буде «надійним помічником» для юристів при 

вирішенні «медичних справ» [247, с. 50]. Такої ж думки С. Стеценка 

підтримує як Л. Самілик [421, с. 16]. 

Д. Гомон робить висновок у своєму дисертаційному дослідженні про 

те, що для «адміністративно-правового забезпечення охорони здоров’я 

використовується значна кількість нормативно-правових актів, різних між 

собою за юридичною силою, функціональному призначенню, територією дії, 

особливістю предмету регулювання та ролі в процесі здійснення державного 

управління в сфері охорони здоров’я громадян» [92, с. 67], що зумовлює 

потребу проведення систематизації законодавства України у сфері охорони 

здоров’я шляхом «зведення в єдину внутрішньо узгоджену систему, тобто 

створення базового документу – наприклад, Кодексу законів України про 

охорону здоров’я (Медичного кодексу України), який зможе комплексно 

врегулювати всі аспекти охорони здоров’я, оскільки, на сьогоднішній день 

навіть галузеві закони України в сфері охорони здоров’я не є законами 

прямої дії, через те що вони не містять реальних механізмів їхньої реалізації. 

Розмаїття нормативно-правових актів різного рівня, присвячених одному і 
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тому ж питанню, не завжди тлумачаться однаково. Крім того, у підзаконних 

актах спостерігається неузгодженість, а через велику кількість нормативно-

правових актів взагалі немає можливості виявити правові прогалини й 

колізії» [93, с. 61-62]. Спостерігаючи певну дубльованість аргументації 

проведення новітньої систематизації законодавства у сфері охорони здоров’я 

в Україні, із використанням ресурсу кодифікації, в той же час слід зазначити, 

що вже простежується різноваріативність підходу щодо підсумкового акту й 

обґрунтування його структури, а також певне обґрунтування перспектив 

застосування саме цього кодексу на практиці. Щоправда, поки що 

спостерігається узагальнений підхід вчених-юристів до кодифікації 

законодавства про охорону здоров’я в цілому без виокремлення 

адміністративно-правової його складової. 

Цікавим для вивчення стала й робота А. Маркіної, яка у 

дисертаційному дослідженні вказала на необхідність «кодифікації медичного 

права», тобто створення єдиного, логічно і юридично цільного нормативно-

правового акта – Медичного кодексу, до якого увійдуть закони та 

нормативно-правові акти, що регулюють медичну діяльність [244]. 

Необхідно створити таку систему медичного права, пише А. Маркіна, яка б 

повною мірою відповідала вимогам часу та базувалася б на 

загальноєвропейських підходах до забезпечення прав громадян на здорове 

життя і права медичного працівника на здійснення професійної діяльності. В 

умовах проведення медичної реформи і зміни організаційних основ охорони 

здоров’я вкрай актуальним є оновлення адміністративного законодавства e 

частині надання медичних послуг. Медичний кодекс України визначить 

реальні політичні та соціально-економічні процеси, які впливають на 

розвиток охорони здоров’я у країні, і закріпить основні вимоги до 

процедурних аспектів надання медичних послуг [244, с. 161-162]. Отже, 

певний акцент на адміністративне законодавство у контексті кодифікації 

законодавства про охорону здоров’я свідчить про те, що нормам цієї галузі 

відводиться чимала роль у врегулюванні відносин у сфері охорони здоров’я. 
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Цікавим є підхід вченої до того, що вона пропонує кодифікований акт у сфері 

охорони здоров’я розглядати як складову кодифікації законодавства у сфері 

охорони здоров’я в цілому. 

Про необхідність прийняття Медичного кодексу України стверджує і 

О. Адамчук, обґрунтовуючи це «виділенням медичного права у якості 

окремої галузі та наявності у сфері адміністрування в сфері охорони здоров’я 

величезної кількості нормативних актів, які потребують певної 

систематизації, а саме кодифікації» [2, c. 88]. Що підтверджує позицію й 

А. Маркіної. 

Найбільш перспективним шляхом систематизації законодавства, на 

думку О. Клименко, є створення Медичного кодексу України, оскільки 

кодифікація, «як найбільш досконала й складна систематизація нормативно-

правових актів, спрямована саме на докорінне якісне впорядкування 

законодавства, забезпечення його узгодженості й компактності» [176]. 

Обґрунтовує вчена свою позицію й посиланням на досвід зарубіжних країн, 

зазначаючи, що кодекси законів про охорону здоров’я громадян 

розробляються в Росії, Білорусі, Казахстані та ін. [176]. Сприяють фактори 

цьому ж, а саме: швидке збільшення кількості юридичних норм у сфері 

охорони здоров’я, відсутність суворих системних засад у медичному 

законодавстві в цілому, поява колізій і протиріч у сфері його застосування. 

Кодекс як правова форма має безсумнівні переваги перед іншими 

нормативно-правовими актами. Норми, що містяться в ньому, прямо 

регулюють відповідні суспільні відносини без додаткової конкретизації 

даних норм у інших актах завдяки своїй юридичній природі, Кодекс здатний 

повно й системно представити сферу відносин, які сьогодні формують в 

предмет галузі медичного права [175, с. 129]. 

При цьому О. Клименко намагається розмежовувати Медичний кодекс 

та Кодекс законів про охорону здоров’я громадян. Саме Медичний кодекс 

має об’єднати норми медичного права, як комплексної галузі права, яка 

включає сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у 
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сфері медичної діяльності [176]. У свою чергу під медичною діяльністю 

О. Клименко, як, до речі, й С. Стеценко і І. Сенюта, пропонують розуміти 

«комплексну систему, що включає організацію надання громадянам медичної 

допомоги, її безпосереднє надання в рамках діагностичних, лікувальних і 

профілактичних заходів, а також контроль якості медичних послуг, що 

надаються» [175, с. 129].  

Результативність систематизації законодавства у сфері охорони 

здоров’я у прив’язці до медичного права розглядає і Н. Болотіна у роботі 

«Медичне право у системі права України», зокрема зазначаючи, що в Україні 

назріла об’єктивна необхідність виділення медичного права в окрему галузь 

права, що у свою чергу зумовлює доцільність підготовки єдиного 

законодавчого акта, який би «комплексно врегульовував усю сферу відносин, 

які формують предмет медичного права. Таким законом міг бути Медичний 

кодекс України, який став би формою (джерелом) для таких правових 

інститутів, як: медико-санітарна допомога; медична допомога матері і дитині 

та планування сім’ї; забезпечення громадян лікарськими і протезними 

засобами; правовий статус пацієнта; етико-правовий статус медичного 

працівника; медико-дослідницьке право; медична експертиза» [46, с. 120]. 

Серед всього розмаїття норма – змісту пропонованого кодифікованого акту 

своє місце мають посідати і адміністративно-правові норми. Це свідчить про 

те, що, поки що, домінуючою є позиція вчених-юристів про потребу нової 

кодифікації законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, у межах якої 

(в т.ч. із включенням до змісту цього акту – кодифікованого акту) 

передбачається і кодифікація адміністративно-правових норм, які 

регламентують відносини охорони здоров’я в Україні. Щоправда, дещо 

відмінним є позиції вчених-юристів щодо всього розмаїття адміністративно-

правових норм, які вони вважають за доцільне охопити цим кодифікованим 

актом (від т.з. «мінімальної» кількості до норм, що регулюють відносини 

організації охорони здоров’я в Україні). 
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 Цікаві пропозиції формулює й З. Гладун. Зокрема, він вказує, що 

вищим рівнем систематизації законодавства є «кодифікація, яка полягає у 

змістовній переробці й погодженні певної, пов’язаної спільним предметом 

регулювання, групи юридичних норм та об’єднанні їх у єдиному 

нормативно-правовому акті» [84, с. 365]. Таким актом у зазначеній сфері, на 

думку З. Гладуна, міг би стати саме Медичний кодекс України. Щоправда він 

висловлює застереження і з цим варто погодитися, а саме: «питання про його 

розробку може порушитися лише після розробки і прийняття цілої низки 

законодавчих актів і найважливішого з них – «Про обов’язкове державне 

соціальне медичне страхування», який «змінить і всю систему організації 

охорони здоров’я населення, і систему фінансування цієї галузі, і порядок 

надання медичної допомоги» [84, с. 365]. Як і всіляке нововведення, 

прийняття Медичного кодексу України – це непростий процес, що 

ускладнюється ще й існуванням галузевого законодавчого акта, який вже має 

комплексний характер, а саме – Основ законодавства України про охорону 

здоров’я. Звертаючи увагу на те, що окрім Медичного, в наукових колах 

обговорюються й питання щодо необхідності прийняття й інших – 

Санітарного і Біоетичного кодексів України, вирішення цих проблем дещо 

ускладнюється існуванням Основ як альтернативного кодифікованого акту 

до ідей проектів вказаних кодексів. Однак співіснування цих законодавчих 

актів є цілком можливе в межах однієї системи законодавства, оскільки вони 

регулювали б різні за змістом і обсягом суспільні відносини, а саме: Основи – 

відносини у сфері охорони здоров’я, Медичний кодекс – відносини у сфері 

надання медичної допомоги, Санітарний кодекс – відносини у сфері 

забезпечення санітарних і протиепідемічних умов життя як окремої людини, 

так і населення в цілому, а Біоетичний кодекс – відносини щодо коректного 

поводження з біологічними об’єктами, зокрема, щодо належної поведінки 

медичних працівників з пацієнтами, – і співвідносились між собою як 

загальне і окреме [84, с. 365]. Отже, варто підтримати З.Гладуна, у тому, що 

специфіка предмету і об’єкту кодифікації істотно впливають як на саму 
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процедуру кодифікації, так й на підсумковий результат. Окрім того, ті 

новацій ні процеси реформаційного змісту, які відбуваються у галузі охорони 

здоров’я, не можуть не вплинути як на процедуру, так і на виклики, і на 

результати кодифікації. Слід погодитися, що у цьому процесі має 

відводитися вагома роль адміністративно-правовим нормам, які й покликані 

у більшості своїй врегулювати інноваційні процеси у сфері охорони здоров’я, 

а отже З. Гладун акцентує увагу на використанні ресурсу кодифікації-

реформи як «перспективної» кодифікації,яка пов’язана з кадровими, 

часовими та іншими ресурсами. Схвально слід оцінити і його позицію щодо 

співвідношення використання різних видів кодифікованих актів для 

врегулювання зазначених відносин. Саме матеріальні, процедурні 

адміністративно-правові норми, покликані врегулювати відносини у сфері 

охорони здоров’я,віні пропонує об’єднати у кодифікованих актах із різною 

назвою. 

Цікавим є й те, що проблематика нової кодифікації законодавства у 

сфері охорони здоров’я привертає увагу й вчених–медиків, які також 

намагаються обґрунтувати її потребу й по-своєму запропонувати її 

результати. Безперечно, відсутність фахових знань дається взнаки, однак 

цінність цих досліджень полягає у тому, що вони також «відчувають» 

проблеми законодавства про охорону здоров’я й намагаються з урахуванням 

аналізу досвіду роботи медиків, порушити тезу про оптимальні варіанти 

формування нормативно-правового підґрунтя для розвитку сфери охорони 

здоров’я в Україні.  

Так, на важливість проведення нової кодифікації із результатом у 

вигляді Медичного кодексу України наполягає О. Алексеєв, вивчаючи сферу 

фармацевтичного законодавства, й не розрізняючи, як і Л. Руснак, Медичний 

кодекс України та Санітарно-епідеміологічний [12, с. 27]. Інший вчений-

медик І. Галичанський вважає, що завершальним етапом систематизації 

законодавства у сфері охорони здоров’я «має стати саме створення єдиного 

кодифікованого акту – Медичного кодексу України, який зможе комплексно 
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врегулювати всі аспекти здоров’я, в тому числі й надання медичної 

допомоги, оскільки кодифікація дасть змогу впорядкувати значну частину 

чинного законодавства» [73, с. 58]. 

Однак, знову ж таки, варто повернутися до аналізу позицій вчених-

юристів. Інша група вчених-юристів також долучаючись до тези про 

можливість кодифікації законодавства у сфері охорони здоров’я, пропонують 

інший її результат. І хоча Л. Руснак вказує у своїй дисертації що варто 

прийняти Медичний кодекс України, вона потім вказує, що можна створити 

й Кодекс законів України про охорону здоров’я або ж Санітарно-епідемічний 

кодекс, «який би міг містити закони про санітарну охорону атмосферного 

повітря, ґрунту, водойм, виробничого середовища, санітарно-виробничого 

виховання населення, медичної профілактики, безпечності харчової 

продукції, гігієни харчування» [235, с. 75].  

В. Ковригіна, вивчаючи питання безпосередньо адміністративно-

правого регулювання екстреної медичної допомоги в Україні, виділяє 

великий масив та розмаїття нормативно-правової бази, яка регулює 

відносини у сфері екстреної медичної допомоги, яка перенасичена правовими 

прогалинами та колізіями. Подолати їх має саме кодифікований акт – Кодекс 

законів про охорону здоров’я, який регламентуватиме: 1) порядок і 

процедуру проведення незалежної експертизи в разі виникнення конфліктних 

ситуацій з пацієнтами щодо якості медичної допомоги; 2) порядок 

компенсації заподіяного збитку, який стався внаслідок надання неякісних 

медичних послуг, що не призвели до ушкодження, втрати здоров’я 

(позасудовий розгляд конфлікту), тарифи такої компенсації;3) порядок та 

форму отримання інформованої добровільної згоди пацієнта (родичів, 

опікунів тощо) на отримання медичних послуг [180, с. 16-17; 181, с. 114]. 

Отже, виокремлюючи лише одну із складових як законодавства у сфері 

охорони здоров’я, так і предмету та об’єкту кодифікації у сфері охорони 

здоров’я, пропонується оптимальний варіант її результату – Кодекс законові 

про охорону здоров’я, що, з одного боку, дозволяє охопити всю сферу 
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охорони здоров’я, а з іншого, одночасно порушує питання щодо кодексу 

законів й різновиду кодифікації, який би узгоджувався із запропонованим 

результатом. І хоча із запропонованого варіанту змісту визначеного акту 

видно, що мова йде не про адміністративно-правові норми, все ж таки той 

факт, що запропонована назва кодифікованого акту охоплює всю сферу 

охорони здоров’я, можна зробити припущення, що й адміністративно-правові 

норми будуть охоплені цим актом. 

Такої ж думки й інші представники юридичної науки. Деякі вчені, 

зокрема О. Цібровський, С. Істомін, В. Сорока, у своїй праці «Шляхи 

систематизації законодавства України у сфері охорони здоров’я» 

висловлюють думку про доцільність мати більш широкий кодифікований акт 

із назвою Кодекс законів України про охорону здоров’я [500, с. 63]. 

Пропонується у назві підсумкового акту звернути увагу саме на наявність 

слова «законів», тим самим охарактеризувавши предмет кодифікації. 

Інша група вчених-юристів наполягає на потребі прийняття інших, 

дещо т.з. вузькоспеціалізованих кодифікованих актів у сфері охорони 

здоров’я. Наприклад, І. Сенюта ще у 2006 році, детально вивчаючи біоетичне 

законодавство України, сформулювала тезу про те, що є актуальним 

прийняття Етичного кодексу лікаря, який би містив деонтологічні норми та 

запропонувала навіть приблизну його структуру, із розподілом акту на п’ять 

розділів, кожен із яких визначав би свою сферу правовідносин, а саме: 

«загальні положення, загальні обов’язки лікарів, спеціальні обов’язки лікарів, 

відповідальність за порушення етичного кодексу лікаря та заключні 

положення». В той же час вона зазначає, що цей кодекс мав би бути 

затверджений Указом Президента, що одразу вказує на його підзаконний 

характер, що порушує низку питань про кодифікацію в цілому [438, c. 46-47]. 

До речі, з приводу питань етико-правових аспектів роботи фармацевтичних 

компаній в Україні 11 жовтня 2007 року відбувся ІІІ Національний конгрес з 

біоетики, на якому, серед іншого, Р. Гревцовою була запропонована доповідь 

про нагальну необхідність запровадження Етичного кодексу українського 
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лікаря у контексті запозичення міжнародного досвіду. Також були вироблені 

рекомендації Міністерству охорони здоров’я України «Сприяти прийняттю 

Етичного кодексу медичного працівника України» [380]. Аналогічної думки 

дотримується і Р. Майданик, стверджуючи, що «прийняття кодексу, який би 

регулював питання лікарської деонтології. Основу такого кодексу 

(медичного, лікарського) може бути покладений Етичний кодекс лікаря 

України, прийнятий та підписаний Всеукраїнським з’їздом лікарських 

організацій та X з’їздом Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) в м. 

Євпаторії 27 вересня 2009 р» [133]. 

Етичні норми в сфері охорони здоров’я як предмет кодифікації стали 

предметом дискусії і під час парламентських слухань, які відбулися у 

Верховній Раді України 16 грудня 2015 року на тему: «Про реформу охорони 

здоров’я в Україні». З доповіддю виступив С. Убогов, доцент кафедри 

контролю якості і стандартизації лікарських засобів Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П. Шупика, який зазначив, що 

створення ефективних законодавчо закріплених механізмів забезпечення 

дотримання норм професійної етики працівниками охорони здоров’я є 

актуальним та важливим завданням вітчизняної медицини і фармації, а отже 

потреба є у їх об’єднанні у вигляді кодексу [282].  

Декларація етичних принципів медичної і фармацевтичної професії 

знайшла закріплення у етичних кодексах, прийнятих на всеукраїнських 

з’їздах працівників охорони здоров’я, а саме: Етичному кодексі медичної 

сестри України (1999), Етичному кодексі лікаря України (2009), Етичному 

кодексі фармацевтичних працівників України (2010), невід’ємним додатком 

до якого є Правила належної промоції фармацевтичними компаніями 

лікарських засобів професіоналам охорони здоров’я. Вони розроблялися на 

основі чинного законодавства України у сфері охорони здоров’я, етико-

нормативних документів міжнародних організацій (ЄС, ВООЗ, Всесвітньої 

медичної асоціації, Міжнародної фармацевтичної федерації та ін.), а також 

клятв, присяг та джерел з історії світової медицини і фармації [282]. Тим не 
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менше, незважаючи на те, що ці акти і мають назву «кодекс», їх не варто, із 

урахуванням їх змісту, розглядати як результат кодифікації законодавства в 

сфері охорони здоров’я – цілком варто, тим більше в умовах перегляду 

змісту, призначення національного права у врегулюванні відносин у 

суспільстві в цілому, в т.ч. й в сфері охорони здоров’я – цілком варто в 

умовах перегляду змісту, призначення національного права у врегулюванні 

відносин у суспільстві в цілому, в т.ч. в сфері охорони здоров’я зокрема. 

Аналіз наявних пропозицій щодо розробки та прийняття нових 

кодифікованих актів дозволяє навіть знайти вельми інноваційні пропозиції, 

які, незважаючи на авторську аргументацію, не у повній мірі узгоджуються із 

пріоритетами державної політики у галузі охорони здоров’я, розвитком 

вітчизняної адміністративно-правової і взагалі правової науки, із 

пріоритетами нормотворчості. 

О. Лавриненко, досліджуючи питання адміністративно-правового 

регулювання профілактичної діяльності у сфері охорони здоров’я, дійшов 

висновку, що «необхідним є вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання фізкультурно-спортивної діяльності», як складової 

адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я в цілому, 

й пріоритетним напрямком якого може слугувати прийняття Спортивного 

кодексу України, в якому закріпити відповідні норми [211, с. 149-150]. 

Пропозиція досить цікава, проте є дуже вузькоспеціалізованою і вважати її 

ефективним варіантом кодифікації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я навряд чи варто. Підтримуючи тезу про важливість 

профілактичної у галузі охорони здоров’я й вагомої ролі адміністративно-

правових норм у її регулюванні, в той же час не варто саме надавати роль 

кодифікованого акту у сфері охорони здоров’я Спортивному кодексу України 

(у ньому чимало різних норм, спрямованих на регулювання відносин 

відповідного змісту), бо за таких умов цілком можна надавати також роль і 

кодифікованим актам, які регулюють відносини у галузі культури тощо. Саме 

щодо кодифікації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я 
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в Україні Спортивний кодекс (ідею розробки якого підтримують чимало 

вчених-юристів і навіть обґрунтовується потреба виокремлення у вітчизняній 

правовій науці спортивного права як окремого її напрямку) не варто 

виокремлювати. 

Не називає акт кодифікації та не вказує на його вид І. Буряк. Він лише 

приходить до висновку, що «на сьогодні одним із найбільш важливих завдань 

є вдосконалення вже діючих правових актів у сфері охорони здоров’я, їх 

практична апробація, що дозволить у майбутньому відпрацювати найбільш 

виважені підходи до оптимізації правового регулювання відповідних 

суспільних відносин, у тому числі з позиції їх можливої кодифікації» [54, с. 

9]. І таких положень можна знайти чимало у наукових фахових джерелах. 

Саме ідея потреби нової кодифікації законодавства у сфері охорони здоров’я 

не викликає заперечень у середовищі вчених-юристів, однак різними є зміст 

пропозицій вчених щодо процедури та результату такої кодифікації, а, тим 

більш, мова йде про адміністративне законодавства у сфері охорони здоров’я. 

Щоправда аналіз наявних робіт свідчить про змінність позицій вчених-

юристів. Так, наприклад, Р. Гревцова неодноразово висловлюючись про те, 

що на етапі реформування системи охорони здоров’я є необхідність 

розроблення Медичного кодексу України, в той же час у інших своїх роботах 

зазначає, що такий крок є передчасним [97, c. 1-12]. Вона, зокрема, 

погоджується із думкою відомого російського вченого Ю. Сергеєва, який, 

досліджуючи питання законодавчого забезпечення охорони здоров’я 

Російської Федерації, відзначає, що «…на першому етапі ми маємо 

визначитися з правовими нормами, які потрібні повсякденній медичній 

практиці та початку фінансово-економічних перетворень в охороні здоров’я. 

На другому етапі належить зайнятися підготовкою системо утворюючого 

акту типу кодексу» [443, с. 4]. 

Такої ж думки дотримується й Р. Майданик зазначаючи, що «попри 

зовнішню привабливість, пропонований Медичний кодекс не повною мірою 

відповідає вимогам, які висуваються до кодифікованого акта, насамперед 
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через відсутність однорідного (одногалузевого) предмета регулювання в 

сфері охорони здоров’я та зумовленої цим неефективності кодифікації як 

способу систематизації законодавства в цій сфері. Прийняття Медичного 

кодексу як комплексного законодавчого акта, що регулює різнорідні 

відносини, не відповідатиме сучасним вітчизняним традиціям нормотворення 

і правозастосування однорідних за предметом галузевих кодексів і не 

сприятиме юридичній безпеці у сфері охорони здоров’я [238, с. 63-74]. Окрім 

того, він навіть намагається уточнити свою позицію, а саме – «навіть якщо 

теоретично припустити можливість прийняття Медичного кодексу України, 

така форма систематизації в сфері охорони здоров’я матиме ті самі вади, що 

й чинні Основи законодавства України в сфері охорони здоров’я. Головний їх 

недолік, як і кодифікації в цілому, полягає в тому, що вони регулюють лише 

засади (основи) відносин у певній сфері, що позбавляє їх норми реального 

регулятивного характеру, перетворюючи їх в норми-декларації, 

невиправдано збільшуючи частку спеціальних законів і підзаконних 

нормативно-правових актів в сфері охорони здоров’я [238, с. 63-74]. 

Слід звернути увагу на те, що не лише у своїх працях вчені-юристи 

висловлюють позиції щодо доцільності кодифікації законодавства у сфері 

охорони здоров’я. Варто згадати хоча б захід, що відбувся 5 квітня 2011 року 

за організації Інституту законодавства Верховної Ради України, а саме: серію 

тематичних науково-практичних семінарів з питань кодифікаційної 

діяльності в Україні на тему: «Питання кодифікації законодавства України з 

охорони здоров’я», метою обговорення учасників яких було вирішення 

питань: «тенденції та пріоритети реформування законодавства з питань 

охорони здоров’я, кодифікації медичного законодавства як практичного 

кроку в побудові медичного права, здійснення захисту медичних прав: 

проблеми цивільно-правового регулювання, стандартів Європейського суду 

щодо надання медичної допомоги». Зокрема, виступаючи з доповіддю 

«Кодифікація медичного законодавства — практичний крок у побудові 

медичного права» С. Стеценко акцентував увагу на тих факторах, які 
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обумовлюють нагальну актуальність кодифікації медичного законодавства, а 

саме: розпорошеність нормативно-правової бази, наявність численних 

прогалин, необхідність підвищення рівня правової культури медичних 

працівників. При цьому він акцентував увагу на тому, що кодифікація – це 

подальша перспектива вітчизняної нормотворчості. 

Р. Майданик зазначив, що «ідея кодифікації законодавства України про 

охорону здоров’я є вкрай актуальною, оскільки викликана потребою 

покращення стану правового регулювання та підвищення ефективності 

законодавства з охорони здоров’я» [261]. Він також наголосив, спираючись 

на власний досвід судді Постійно діючого третейського суду при ВГО 

«Фундація медичного права та біоетики України», на необхідності 

застосування адекватних правових форм правового регулювання зазначених 

відносин й кодифікацію визначив як найрезультативніший варіант вирішення 

цього питання у майбутньому.  

Змістовною була доповіддю Н. Нижник щодо питання кодифікації 

нормативно-правової бази державно-управлінських принципів у галузі 

охорони здоров’я, із акцентом на потребу об’єднання адміністративно-

правових норм у сфері охорони здоров’я спочатку у закони, а потім у Кодекс. 

Окремі аспекти кодифікації (поточної та перспективної) висвітлили З. 

Гладун, кодифікації законодавства України з охорони здоров’я як механізм 

реалізації репродуктивних прав громадян Я. Шатковський, нормативно-

правове регулювання трансплантації як елементу формування Медичного 

кодексу України З. Крисько.  

Учасники заходів зазначили, що «питання кодифікації законодавства 

України з охорони здоров’я є дискусійним, оскільки охоплює питання 

цивільної, адміністративної і кримінальної відповідальності. Також дискусію 

викликало питання доцільності та необхідності створення Медичного 

кодексу України, адже воно потребує більш ґрунтовного вивчення, оскільки 

система охорони здоров’я охоплює широке коло суспільних питань, таких як 
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трансплантація, страхова медицина, запровадження сімейних лікарів тощо» 

[261].  

І це заходи, не зважаючи на проведення ще у 2011 році, певною мірою 

узгоджуються із тим, які були проведені у подальші роки (про що вже 

зазначалося у підрозділах 1.1-1.3 роботи), із пріоритетними напрямками 

діяльності Навчально-наукового центру дослідження проблем медичного 

права Національної академії медичних наук України. Основна теза полягає у 

тому, що одностайність наукової фахової спільноти щодо доцільності 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні тісно пов’язана із розмаїттям підходів щодо діяльності використання 

у цьому процесі ресурсу кодифікації, яка вимагає надмірну кількість 

кадрових,часових, матеріальних ресурсів, а отже, може бути перспективним 

видом систематизації (в аспекті розгляду ресурсу кодифікації-реформи). Тим 

більше, якщо мова йде про адміністративне законодавства у сфері охорони 

здоров’я в Україні, яке буде розпорошене у кількох кодифікованих актах.  

Аналізуючи кодифікацію законодавства в сфері охорони здоров’я, 

варто розглянути й існуючі проекти нових редакцій вже діючих Основ 

законодавства України про охорону здоров’я, а не тільки новацій них 

кодифікованих актів. 

Варто почати з того, що на сайті Міністерства юстиції України 

міститься інформація про розробку самим Міністерством проекту нової 

редакції Основ законодавства України про охорону здоров’я. У цьому 

проекті (далі – нова редакція Основ), як вказує директор Департаменту 

соціального, трудового та гуманітарного законодавства Міністерства юстиції 

України Н. Копачовець, по-перше, пропонується чітко визначити такі 

поняття як: медична допомога, медичні послуги, безоплатна медична 

допомога, платні медичні послуги, доступність медичної допомоги, якість 

медичної допомоги, пацієнт, сімейний лікар та інші, нечіткість та відсутність 

визначень яких на цей час призводять фактично до неможливості надання 
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безоплатної медичної допомоги [317], і це є цілком логічним і виправданим в 

аспекті удосконалення понятійного апарату. 

По-друге, проектом нової редакції Основ пропонується чітко 

розмежувати повноваження у сфері охорони здоров’я між тими суб’єктами, 

що мають законодавчо визначенні повноваження у сфер законодавчої та 

виконавчої діяльності: Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів 

України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері 

охорони здоров’я. Із цим також варто погодитися, в аспекті оптимізації 

відносин адміністрування у сфері охорони здоров’я із реалізації всіх його 

принципів. 

Цікавим є підхід розробників Проекту до врегулювання визначення 

питань екстреної та швидкої медичної допомоги як певного складового 

елементу адміністративно-правового регулювання. 

Так, «екстрена медична допомога – вид медичної допомоги, що 

надається у випадках раптових гострих захворювань, травм і отруєнь, які 

загрожують здоров’ю та життю людини. Екстрену медичну допомогу 

зобов’язані надавати всі медичні працівники і заклади охорони здоров’я, 

незалежно від відомчої підпорядкованості та форми власності» [490]. 

Врегулювання питань невідкладних випадків, коли надання медичної 

допомоги через відсутність медичних працівників на місці неможливе, на 

підприємства, установи, організації та громадяни покладено обов’язок 

надавати транспорт для перевезення хворого до лікувально-профілактичного 

закладу. В цих випадках першу невідкладну допомогу також повинні 

надавати співробітники міліції, пожежної охорони, аварійних служб, водії 

транспортних засобів та представники інших професій, на яких цей обов’язок 

покладено законодавством і службовими інструкціями, із акцентом на 

врегулювання цих відносин в т.ч. й за допомогою адміністративно-правових 

норм.  
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Як, до речі, й обсяги та технології надання екстреної медичної 

допомоги пропонуються визначати і затверджувати центральним органом 

виконавчої влади, уповноваженим з питань охорони здоров’я, у вигляді 

стандартів надання екстреної медичної допомоги. Екстрену медичну 

допомогу, відповідно до затверджених стандартів, на місці пригоди 

зобов’язані надавати всі медичні працівники і заклади охорони здоров’я, що 

обслуговують район пригоди, незалежно від відомчої підпорядкованості та 

форми власності [490]. 

Швидкою медичною допомогою є «служба охорони здоров’я, яка 

складається з мережі спеціальних закладів (станцій і лікарень швидкої 

допомоги, а також відділень швидкої допомоги інших лікувально-

профілактичних закладів), забезпечених необхідним транспортом і 

обладнанням» [490]. 

Вона забезпечує надання «своєчасної та кваліфікованої медичної 

допомоги на місці випадку і під час транспортування при станах, що 

загрожують здоров’ю та життю людини, – нещасних випадках (травмах, 

отруєннях) і раптових гострих захворюваннях, а також забезпечує 

госпіталізацію та перевезення потерпілих, породіль і хворих, крім 

інфекційних» [490]. Швидка медична допомога в державних і комунальних 

закладах охорони здоров’я надається безоплатно як громадянам України, так 

і іноземним громадянам незалежно від місця проживання. 

Проектом нової редакції Основ пропонується чітко врегулювати 

питання заборони клонування людини, що є, на думку Міністерства юстиції 

України, позитивним моментом з огляду суспільної моралі і гідності людини 

[490]. Однак з таким категоричним твердженням навряд чи можна 

погодитися, адже це права четвертого покоління, яке все більше набуває 

розповсюдження у світі та є достатньо дискусійним як у професійному, 

середовищі, так і в суспільному. Таким чином, з прийняттям нової редакції 

Основ законодавства України про охорону здоров’я, передбачалося 

належним чином забезпечити конституційні права громадян України з 
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охорони здоров’я» [490]. Безперечно, слід враховувати рік підготовки 

проекту, що певним чином свідчить про неповну змістовну узгодженість із 

реальними запитами держави і суспільства у сфері охорони здоров’я, однак 

пропозиції щодо «переформатування» понятійного апарату, об’єму та 

предмету кодифікації, оптимізації повноважень адміністрування між 

суб’єктами публічної влади варто позитивно оцінити й розглядати Проект як 

одну із перших спроб удосконалити кодифікаційний акт у сфері охорони 

здоров’я. Той факт, що його розробники взяли за основу чинні Основи, 

розроблені ще наприкінці ХХ ст., безперечно вплинуло на зміст Проекту, 

позбавило його інноваційності. 

На сайті Центру медичного та репродуктивного права С. Антонова 

міститься сторінка із пропозицією долучитися до обговорення Проекту 

Медичного кодексу України, підготовленого спеціалістами Центру (робота 

розпочалася ще з кінця 2006 року), який повинен заповнити правовий вакуум 

в системі охорони здоров’я України [394]. Зокрема, спеціалісти Центру 

зазначають, що «чинне законодавство України у сфері охорони здоров’я 

характеризується значною нестабільністю і декларативністю. Не один 

десяток нормативних актів, що мають явно позавідомчий характер, навіть не 

зареєстрований в Мін’юсті України. Прийняті ще на початку 90-х років 

минулого століття нормативні акти вже давно не відповідають реаліям 

сьогодення, а постійні їх зміни і доповнення кардинально не поліпшать цей 

своєрідний «тришкин капкан». Такий стан речей знижує ефективність 

правового регулювання і перешкоджає правозастосовній діяльності в даній 

сфері діяльності [394]. Аналіз запропонованого варіанту свідчить про те, що 

не зважаючи на те, що пропонується ідея розробки саме Медичного кодексу 

України (саме такою є і запропонована назва Центру), в основі лежить 

структура чинних Основ законодавства України про охорону здоров’я. Хоча і 

зазначається, що «ще в 1995 році, було висловлено думку про необхідність 

розробити єдиний кодифікований акт – Медичного Кодексу, однак, завдяки 

вкрай скептичному ставленні до галузі медичного права юристів т.з. «старої 
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школи», дана ідея тривалий період залишалася в «підвішеному стані». Було 

потрібне фундаментальне теоретичне обґрунтування концепції Кодексу, а 

найголовніше – найважливіших інститутів і понять сфери самого медичного 

права. Ігнорування вирішення теоретичної проблеми привело до того, що всі 

розроблені проекти Медичного кодексу так і не отримали підтримки 

законодавців і юристів [394]. Погоджуючись із ретроаргументацією 

результативності проектно-кодифікаційної роботи, втім, із зміною ситуації як 

у суспільному сприйнятті, так і у вітчизняній науці ідей медичного права, 

права охорони здоров’я (про що йшлося у підрозділах 1.1-1.3 цієї роботи), 

запропонований варіанти Центром кодифікаційного акту виглядає дещо 

звуженим за обсягом регулюючого впливу, спрощеним за структурою 

спостерігається певна невідповідність назви і змісту проекту. 

Врахувавши помилки колег та вибравши слушний момент для 

реалізації даної ідеї, фахівці Юридичної компанії «Центр медичного та 

фармацевтичного права» готові запропонувати абсолютно новий 

нормативний продукт, який, на їх погляд, дозволить: «об’єднати основні 

норми, які регулюють весь комплекс правовідносин у сфері медичного 

обслуговування населення;розкрити зміст конституційного права на медичну 

допомогу; закріпити єдині принципи правового регулювання даних відносин, 

визначити суб’єктів, їх компетенцію по питаннях правового регулювання 

вказаних правовідносин; обмежити законодавчу базу, а також визначити 

ієрархію та співвідношення нормативних актів; систему зв’язків з іншими 

галузями права, законодавства, дію, а також сферу застосування 

міжнародних норм; сформувати структуру органів державного управління 

охороною здоров’я, і процедуру оскарження їх дій; визначити джерела, 

механізм фінансування сфери охорони здоров’я; встановити правові режими 

окремих видів медичної діяльності; визначити механізм юридичної 

відповідальності за спричинення шкоди життю, або здоров’ю у зв’язку з 

проведенням медичних втручань, та інше [394]. Цікавим є обґрунтування, 

втім детальний аналіз їх свідчить про те, що деякі із запропонованих тез не 
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узгоджені із новітніми досягненнями вітчизняної правової науки щодо 

розуміння предмету регулювання правова охорони здоров’я, співвідношення 

медичного права і правова охорони здоров’я, використання термінології 

(зокрема, застарілого терміну «органи державного управління» тощо). 

Спостерігається певний акцент саме у врегулюванні відносин медичної 

діяльності й фрагментарність по відношенню до решти елементів охорони 

здоров’я. 

На думку розробників, Медичний кодекс обов’язково повинен містити 

порядок і процедуру розгляду конфліктних ситуацій з пацієнтами, незалежну 

експертизу якості медичної допомоги і послуг, можливість компенсації 

заподіяного збитку в досудовому порядку, тарифи такої компенсації. 

Важливим також є чітке закріплення порядку отримання інформованої 

добровільної згоди пацієнта, форму її закріплення [394]. 

Розробниками були враховані зразки кодифікованого законодавства 

низки зарубіжних країн, зокрема Швеції (наприклад, доктрина «відкритої 

рани», повноваження Страхового консорціуму та інше), Великобританії 

(наприклад, спеціалізоване судочинство, тарифна система відшкодування 

збитку здоров’ю), Австралії (наприклад, інститут відносної 

відповідальності), Угорщини (наприклад, черговість і повноваження 

законних представників пацієнта), Франції (наприклад, форми фіксації 

інформованої згоди пацієнта), Німеччини (наприклад, протокол 

інформування) і деяких інших. Цілком прийнятним є і компаративно-правові 

дослідження й урахування позитивного зарубіжного досвіду урегулювання, в 

т.ч. за рахунок кодифікації законодавства, зокрема адміністративного, у сфері 

охорони здоров’я. Втім дещо вибірковим є використання такого досвіду й не 

завжди доречним для України, з урахуванням реальних запитів держави і 

суспільства.  

Незважаючи на те, що аргументація, яку наводять розробнику проекту 

Кодексу є достатньо переконлива й положення є цікавими. Проте будь-яке 

посилання на сам проект кодексу відсутнє, що унеможливлює ознайомлення 
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хоча б зі структурою запропонованого акту [394], що безперечно знижує його 

цінність. 

Цікавим для вивчення є проект Закону України «Про внесення змін до 

Основ законодавства про охорону здоров’я» — «Медичний кодекс», 

розроблений за ініціативи Міністерства охорони здоров’я робочою групою за 

участю фахівців Міністерства, представників наукових та інших профільних 

установ, закладів охорони здоров’я, який був винесений у 2009 році на 

публічне обговорення, шляхом розміщення на сайті apteka.ua як провідного 

онлайн-видання України для спеціалістів у галузі медицини та 

фармацевтики. 

Підставою для підготовки розширеної редакції законопроекту 

«Медичного кодексу» став «Указ Президента України від 06.12.2005 р. 

№ 1694/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони 

здоров’я населення», п. 1.2. Національного плану розвитку системи охорони 

здоров’я на період до 2010 року, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.06.2007 р. № 815, та п. 91 Орієнтовного плану 

законопроектних робіт на 2008 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 26.03.2008 р. № 534-р., постанова Кабінету Міністрів 

України від 16.01.2008 р. № 14 «Про затвердження Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не 

політиків», протокольні доручення Прем’єр-міністра України [394]. 

У порівнянні із чинною редакцією Основ законодавства про охорону 

здоров’я законопроект містить чимало нових розділів: «Заклади охорони 

здоров’я», «Фінансування медичної допомоги», «Система стандартів у галузі 

охорони здоров’я» тощо (отже, одразу є підстави стверджувати, що і надалі 

адміністративно-правові норми зберігають своє чільне місце). 

Аналіз запропонованого проекту свідчить по те, що сам акт є доволі 

великий за обсягом, містить 14 розділів, включаючи й прикінцеві положення 

щодо внесення змін до деяких законодавчих актів, 259 статей (для 

порівняння – у діючих Основах 12 розділів та 80 статей). Розділи ж при 
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цьому додатково поділені на Глави. Так, наприклад, Розділ І «Загальні 

положення» містить Главу 1 «Законодавча база системи охорони здоров’я», 

яка складається усього з і3 статей, а Глава 2 «Державна політика в сфері 

охорони здоров’я та організації медичного обслуговування населення» 

містить лише 2 статті, які визначають основні принципи функціонування 

системи охорони здоров’я в Україні та основні напрями державної політики 

у сфері організації медичного обслуговування населення. Глава 3, яка 

безпосередньо присвячена пацієнтів, вже містить у своєму складі 5 статей, 

але вони не є великими за своїм обсягом. Зважаючи на це, постає цілком 

слушне питання про доцільність виділення такої надмірно завантаженої, 

громіздкої структури цього Проекту. У Розділі ІІ, який має назву 

«Організація охорони здоров’я та державне регулювання в сфері охорони 

здоров’я в Україні» доцільним було б включити вже згадану вище Главу 2, 

оскільки у них єдиний предмет правового регулювання задля забезпечення 

ефективності та результату, керуючись принципами кодифікації – 

логічністю, послідовністю, виваженістю. 

Аналіз проекту свідчить про неоднорідність структури його,певну 

нелогічність розташування глав (із незначним змістовним наповненням, що 

актуалізує питання діяльності розподілу на глави). Якщо, все ж таки, це 

кодекс (як пропонують розробники), отже, слід врегулювати всі ознаки, які 

притаманні саме цьому кодифікованому акту, не зберігаючи фактично чинні 

Основи законодавства, змінити їх назву й «підкорегувати» дещо їх зміст, що 

не сприятиме проведенню нової результативної кодифікації як всього 

законодавства, так і адміністративного зокрема, у сфері охорони здоров’я в 

Україні. Підготовка будь-якого кодифікованого акту передбачає залучення і 

вчених-юристів, і юристів-практиків, які спеціалізуються у сфері охорони 

здоров’я, і впровадження позитивного зарубіжного досвіду, й, головне – 

визначення того,що є метою кодифікації, а отже й відповідним буде 

визначення оптимального кодифікаційного акту із його відповідним 

змістовним наповненням. 
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Для з’ясування детальної інформації про стан кодифікації медичного 

законодавства (і в тому числі адміністративного законодавства в сфері 

охорони здоров’я), варто проаналізувати дані, які містяться на офіційному 

веб-порталі Верховної Ради України та на сайті профільного комітету – 

Комітету з питань охорони здоров’я. Отже, результати законопроектної 

діяльності з 02.12.2014 року по 01.04.2019 року є 48 законопроектів та 28 

інших актів (підзаконних нормативно-правових актів). Із зазначених 48 

законопроектів лише 15 – це проекти нових Законів, 33 інші – це лише 

проекти законів, які передбачають внесення змін до вже існуючих законів 

України. За вказаний період жодних більше проектів будь-яких 

кодифікованих актів для сфери охорони здоров’я, а тим більше кодексів, які 

містили в т.ч. й адміністративно-правові норми у сфері охорони здоров’я, не 

має. Можна навести лише приклади тих законопроектів, які частково містять 

у собі адміністративно-правові норми, а саме: проекти Законів України: «Про 

засади державної політики охорони здоров’я» від 17.07.2015 року № 2409а; 

«Про організацію медичного обслуговування населення в Україні» від 

0409.2017 року № 7065; «Про лікарське самоврядування від 06.04.2018 року 

№ 8250; «Про професійне самоврядування медичної професії в Україні» від 

24.04.2018 року № 8250-1» та «Про основи професійного самоврядування у 

сфері охорони здоров’я» від 24.04.2018 року № 8250-2 [149]. 

Це свідчить про те, що, на жаль, злагодженої роботи всіх учасників 

кодифікаційної процедури в Україні щодо законодавства у сфері охорони 

здоров’я не має. Це є цілком об’єктивно виправданим з огляду на ті докорінні 

реформаційні процеси,які відбуваються у сучасній вітчизняній правовій 

науці, в т.ч. щодо перегляду системи національного права, а отже, 

кодифікація законодавства у сфері охорони здоров’я набуває ознак саме 

кодифікації-реформи,а це вже тривалий, кропіткий, витратний процес. Тим 

більше, коли мова йде про подання проекту кодифікованого акту до 

Верховної Ради України при його доктринальному та громадському 

обговоренні й досягненні у цьому позитивних результатів. 
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Саме тому цілком виправданим варто вважати той стан справ 

проектнокодифікаційної роботи щодо законодавства у сфері охорони 

здоров’я (щодо «базового» кодифікаційного акту, який, поряд з іншими, має 

закріпити й певні адміністративно-правові норми, покликані регулювати 

відносини у сфері охорони здоров’я). У цьому сенсі варто, знову же таки, 

повернутися до тих напрацювань, які є у вітчизняній науці з цього питання.  

Так, на думку Р. Стефанчука, М. Стефанчука, А. Янчука та М. 

Стефанчука у Медичному кодексі, вони пропонують саме таку 

назву,необхідно реалізувати вимоги міжнародних стандартів із прав людини, 

охорони здоров’я, зокрема надання медичної допомоги, оскільки саме він 

надалі стане міцною опорою медичного права України – галузі права, що 

починає стрімко розвиватися і в нашій країні [467, с. 246].  

У цьому аспекті Медичний кодекс повинен включати норми, які 

врегулювали б суспільні відносини в галузі надання медичної допомоги, а всі 

інші відносини у сфері охорони здоров’я повинні регламентуватися в інших 

нормативно-правових актах. Кодекс має бути спрямований на детальне і 

всебічне регулювання цих суспільних відносин, і необхідно виключити або 

скоротити до мінімуму можливість наявності тих напрямів медичної 

діяльності, які не знайшли регулювання в цьому акті [467, с. 246]. Одночасно, 

вчені не виключають також ситуації, коли може виникнути потреба 

врегулювати деякі інші аспекти надання медичної допомоги в окремих 

законах, або ж підзаконних актах, оскільки кодекс повинен містити тільки ті 

норми, що регулюють найбільш важливі та суттєві питання організації, 

провадження такої допомоги [467, с. 246], що, з одного боку є цілком 

логічним, однак, з іншого, не вирішують питання кодифікації. 

Стосовно ж самої структури Медичного кодексу України її 

пропонується побудувати у відповідності до загальних вимог законодавчої 

техніки, притаманних країнам континентальної системи права, кодифіковані 

акти яких мають мати дихотомічний поділ на загальну й особливу частину. 
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До того ж слід зазначити, що в цьому сходяться майже всі вчені-юристи, які 

досліджують цю проблематику. 

Так, варто підтримати Р. Стефанчука, у тому, що у Загальній частині 

кодексу повинні міститись норми, які «відбивають загальний характер 

(«дух») усього законодавчого акта й які поширюють свою дію щодо всіх 

правовідносин без винятку, що регулюються цим Кодексом». Особливу ж 

частину повинні утворювати норми, які регулюють та охороняють 

«спеціальні» правовідносини в цій галузі.  

З огляду на це, Р. Стефанчук, М. Стефанчук, А. Янчук та М. Стефанчук 

пропонують наступну структуру проекту Медичного кодексу України, а 

саме:  

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА, яка включає: Розділ 1. Загальні положення. 

Розділ 2. Права людини та громадянина в галузі охорони здоров’я. Розділ 3. 

Правові засади біоетики, біобезпеки та медичної деонтології. Розділ 4. 

Правові засади системи (моделі організації) охорони здоров’я. Розділ 5. 

Державне регулювання (управління) в галузі охорони здоров’я. Розділ 6. 

Фінансування системи охорони здоров’я. Розділ 7. Медична допомога та 

медичні послуги. Стандартизація медичної діяльності. Розділ 8. Права 

медичного працівника. Розділ 9. Контроль і нагляд у галузі охорони здоров’я. 

Розділ 10. Міжнародне співробітництво в галузі охорони здоров’я.  

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА, яка включає: Розділ 11. Правове регулювання 

медичної допомоги при здійсненні права людини на життя. Розділ 12. 

Правове регулювання реалізації репродуктивних прав і використання 

допоміжних репродуктивних технологій. Розділ 13. Правове регулювання 

профілактики та лікування інфекційних і венеричних хвороб. Розділ 14. 

Правове регулювання трансплантації органів та інших анатомічних 

матеріалів людини. Розділ 15. Правове регулювання донорства крові та її 

компонентів. Розділ 16. Правове регулювання психіатричної допомоги. 

Розділ 17. Правове регулювання фармацевтичної діяльності. Забезпечення 

лікарськими засобами та засобами медичного призначення окремих категорій 
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населення. Розділ 18. Правове регулювання проведення медико-біологічних 

експериментів. Розділ 19. Правове регулювання народної та нетрадиційної 

медицини. Розділ 20. Правове регулювання паліативної та госпісної 

допомоги. Розділ 21. Правове регулювання надання медичної допомоги 

окремим фізично та соціально уразливим верствам населення. Розділ 22. 

Правове регулювання пластичної, реконструктивної допомоги (косметологія, 

спортивна медицина тощо). Розділ 23. Правове регулювання санітарного та 

епідемічного благополуччя. Розділ 24. Правове регулювання санаторно-

курортної діяльності. Розділ 25. Правове регулювання медичних експертиз. 

Розділ 26. Правова класифікація дефектів надання медичної допомоги. 

Медична помилка. Ятрогенні патології. Розділ 27. Соціальний захист 

медичних працівників. Розділ 28. Самоврядування в галузі охорони здоров’я. 

Розділ 29. Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони 

здоров’я. Розділ 30. Прикінцеві положення. [467, с. 245-246] [465, с. 38-43, с. 

42-43]. 

Як бачимо, певна логіка присутня у запропонованій структурі і значна 

кількість запропонованих розділів містить саме адміністративно-правові 

норми, що дозволяє розглядати його в якості одного із варіантів 

кодифікаційного акту адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я (зокрема, питання організації, управління, контролю, нагляду, 

стандартизації тощо). Втім,дещо дискусійним виглядає використання у назві 

акту «Медичний» по відношенню до кодексу, враховуючи, що саме 

відносини охорони здоров’я (наприклад, розділи 2-6, 9-10 тощо) намагаються 

розробники охопити цим Проектом акта 

Г. Гладун у своїй дисертації також наводить приблизну структуру 

Медичного кодексу України (таку ж назву пропонує), яка, на його думку, 

повинна складатися із Загальної та Особливої частини, як і за переконанням 

більшості прихильників прийняття цього кодифікованого акту [84, с. 456-

457]. 
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При цьому Загальна частина має містити у собі положення, що цей 

Кодекс регулює організаційні, економічні, правові та соціальні відносини у 

сфері надання медичної допомоги і охорони здоров’я (незрозуміло навіщо 

розмежовувати), як окремої людини так і населення в цілому, зокрема: 

завдання і функції держави у сфері охорони здоров’я; пріоритет заходів 

охорони здоров’я населення; система охорони здоров’я України; правові 

норми, що встановлюють загальну організаційно-правову побудову системи 

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності; функції 

центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я; основні 

функції органів управління охороною здоров’я; основні функції закладів 

охорони здоров’я; права та обов’язки особи (пацієнта) у сфері охорони 

здоров’я; професійні і службові права і обов’язки медичних працівників; 

основні засади медичної етики; загальні кваліфікаційні вимоги до окремих 

категорій медичних працівників; вимоги, що ставляться до керівників 

закладів охорони здоровʼя, їх структурних підрозділів та головних 

спеціалістів; правові норми, що регламентують діяльність закладів охорони 

здоров’я всіх форм власності. 

Особлива ж частина акту має включати положення про ті спеціальні 

правовідносини, які виникають у сфері охорони здоров’я, а саме: «порядок 

надання первинної медичної допомоги, що надається сімейними лікарями або 

іншими лікарями загального профілю; порядок надання спеціалізованої 

(вторинної) медичної допомоги; порядок надання високоспеціалізованої 

(третинної) медичної допомоги; порядок надання екстреної медичної 

допомоги; порядок надання хірургічної медичної допомоги; порядок надання 

акушерсько-гінекологічної медичної допомоги; охорона материнства та 

дитинства; надання стоматологічної медичної допомоги; надання 

психіатричної медичної допомоги; надання медичної допомоги особам, 

хворим на алкоголізм та наркоманам; порядок надання медичної інформації; 

порядок застосування лікарських засобів; курортне лікування захворювань; 

діяльність у сфері дотримання санітарно-гігієнічних і санітарно – 
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протиепідемічних правил і норм; порядок забезпечення медичних закладів 

апаратурою та медикаментами; юридична відповідальність за дотримання 

законодавства про охорону здоров’я [84, с. 456-457]. Автор демонструє дещо 

сходу позицію й за рахунок того,що він розмежовує охорону здоров’я та 

медичну діяльність, намагається у різних частинах проекту застосувати 

базові засади регулювання цих відносин, безперечно із акцентом на медичну 

діяльність, намагаючись узгодити назву і зміст Проекту. 

Але, якщо все ж таки порівнювати між собою ці акти, проект Р. 

Стефанчука є більш ширшим, тому що регулює більше коло відносин у сфері 

охорони здоров’я. Структура ж запропонована З. Гладуном не містить 

положень про міжнародне співробітництво, контроль і нагляд (хоча, 

можливо, він це включає до функцій центрального органу виконавчої влади у 

сфері охорони здоров’я), біоетику, нетрадиційну медицину, паліатив, хоспіс 

тощо (можливо, він передбачає закріплення цих норм у розділах, 

присвячених порядку надання третинної, високоспеціалізованої медичної 

допомоги. 

При визначенні структури Медичного кодексу України мають 

враховуватися об’єктивні тенденції розвитку медицини, що й зумовлюватиме 

тривалий термін його дії. Важливо, щоб Медичний кодекс «не був відірваний 

від усієї системи права, а був узгоджений з поточним законодавством і 

враховував перспективи його розвитку» [235, с. 76]. Саме тому Л. Руснак 

пропонує у Загальній частині Медичного кодексу передбачити викладення 

основних завдань (функцій) держави і місцевого самоврядування у 

регулюванні охорони здоров’я, державної системи контролю за якістю 

медичних послуг, а Спеціальну частину Медичного кодексу присвятити 

регулюванню спеціальних питань охорони здоров’я, до яких них слід 

віднести «як новітні, прогресивні технології, розвиток яких іде з великою 

швидкістю і потребує активного правового забезпечення, так і традиційних 

медичних втручань», серед першої групи питань передусім заслуговують 

увагу на клонування, репродуктивні технології, інші маніпуляції з 
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генетичним матеріалом, трансплантологію та інші. Стосовно ж другої групи 

питань, отже регулювання шляхом окремих положень Спеціальної (саме таку 

назву пропонують) частини Медичного кодексу стосовно прав і обов’язків 

учасників правовідносин потребує специфіка кожного виду медичних 

втручань, зокрема питання регулювання військової медицини, психіатричної 

допомоги, донорства крові та її компонентів, обігу лікарських засобів та інші 

[235, с. 76].  

Цілком слушним є пропозиції щодо змістовного наповнення проекту 

кодифікованого акту у сфері охорони здоров’я: знову ж є підстави 

стверджувати, що значна частина його – це адміністративно-правові норми, 

що дає привід для розгляду цього акту у майбутньому в якості різновиду 

кодифікованого адміністративного акту у сфері охорони здоров’я(у певній 

частині змісту його). Однак є певні сумніви щодо доцільності виокремлення, 

поряд із загальною частиною, й Спеціальної, що не є традиційним для 

кодексу при поділі його структури саме на дві великі частини. Враховуючи 

те, що будь-якої аргументації на користь використання саме такої назви 

частини немає, можна вважати це або ж технічною помилкою, або ж проявом 

неуважності з боку розробників. І надалі вести мову про те, що для такої 

структури кодифікованого акту характерним є саме поділ на Загальну та 

Особливу частини. 

Цілком модна підтримати і О. Клименко у прагненні запропонувати 

авторську концепцію Медичного кодексу України, щоправда пропонується 

одночасно й інша його назва – Кодекс законів України про охорону здоров’я 

– як акту, який «має включити всі діючі галузі закони» [176] із його поділом 

на Загальну та Особливу частини,які безпосередньо мають закріпити загальні 

та спеціальні положення регулювання відносин у сфері охорони здоров’я. 

Намагання автора запропонувати варіанти моделей відносин щодо надання 

допомоги, фармацевтичної діяльності, дозволяє стверджувати, що мова у акті 

йде саме про охорону здоров’я, а отже альтернативна назва є прийнятною, бо 

передбачає узгодження назви і змісту акту.  
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А. Маркіна, пропонуючи авторський варіант структури Медичного 

кодексу, вважає, що він має містити наступні норми, які врегульовували б: 

«правовий статус закладу охорони здоров’я, що надає медичні послуги, як 

публічного суб’єкта договірного права, передбачивши надання статусу 

державного службовця персоналу адміністрації закладу комунальної та 

державної форми власності; наявні корупційні схеми сертифікації та 

ліцензування медичних засобів, які в кінцевому рахунку через 

фармацевтичних представників потрапляють до пацієнтів (або 

унеможливлюється постачання необхідних препаратів (зарубіжних, 

наприклад) споживачу через бюрократизацію існуючих процедур): 1) 

процедура виправлення та попередження вчинення помилок при здійсненні 

такої діяльності; 2) створення уніфікованих вимог до особи, яка бажає 

отримати ліцензію; 3) відповідальність за дотримання норм постачання, 

зберігання та провізерства лікарських засобів; 4) моніторинг і контроль щодо 

строків придатності препаратів; 5) запровадження перевірок щодо виробника 

продукції та умов її виготовлення тощо; правовий статус надавачів медичних 

послуг, їх кваліфікація та компетенція, зокрема морально-правові основи 

професійної діяльності; правовий статус пацієнта та його законного 

представника; умови надання медичних послуг, підстави та порядок 

підписання договору; типовий договір надання медичних послуг з його 

істотними умовами та необхідними блоками інформаційного наповнення; 

процедуру оплати медичних послуг з передбаченням механізмів покриття 

збитків; різновиди медичних помилок, які впливають на якість, достатність, 

доступність і допустимість медичного обслуговування; інформаційну 

адміністративну діяльність закладів охорони здоров’я, зокрема 

запровадження електронного медичного обслуговування (запис до лікаря в 

режимі он-лайн, консультування тощо); основи обов’язкового (для 

юридичних осіб) та добровільного медичного страхування (для фізичних 

осіб); упровадження інноваційних технологій; відповідальність у сфері 

надання медичних послуг: 1) адміністрації закладу охорони здоров’я за 
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неналежне управління закладом і неврегулювання організаційних аспектів 

надання медичних послуг; 2) працівників закладу охорони здоров’я – як 

лікарів, так і допоміжного персоналу, у разі здійснення ними медичної 

помилки; 3) осіб, які організовують забезпечення медичного закладу 

різноманітними ресурсами, що в результаті впливають на якість надання 

медичних послуг працівниками закладу охорони здоров’я, зокрема 

фармацевтичних фірм і дистриб’юторів лікарських засобів за пропаганду 

конкретного препарату лікарю, який отримує відсоток від його призначення; 

4) відповідальність пацієнта у випадку порушення обумовлених зобов’язань; 

5) медичних лабораторій (клініко-діагностичних) за розголошення 

відомостей про стан здоров’я споживача надаваної ними послуги (пацієнта), 

на основі визначення права на таємницю про стан здоров’я як абсолютного, 

що кореспондує обов’язок всіх інших осіб, яким стало відомо вищезазначену 

інформацію, утримуватися від її поширення [244, с. 162-163].  

В цілому, пропонуючи типовий варіант змісту кодифікованого акту, в 

той же час відсутній його поділ на частини та глави, а отже і дещо 

дискусійним є його логічна побудова. Щоправда, запитання викликають 

запропоновані автором формулювання щодо, наприклад, «наявних 

корупційних схем сертифікації», «правовий статус надавачів медичних 

послуг», «різновиди медичних помилок» тощо. Незрозумілим виглядає 

позиція розробників Проекту щодо того, чи є це є його основна ідея щодо 

складових структури, чи все ж таки таким він бачить реальні розділи акту?  

До структури Медичного кодексу, що містив би і норми 

адміністративно права, пропонується включити Є. Белей і ті, які 

врегульовували б діяльність публічної адміністрації у сфері охорони 

громадського здоров’я щодо здійснення уніфікації та систематизації усіх 

загальних принципів діяльності публічної адміністрації в межах єдиного 

нормативного акта, щоб вони не були розпорошеними у численних джерелах, 

частково повторюючи один одного, а інколи й створюючи суперечності між 

відповідними нормативними положеннями. Такий крок, одночасно 
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сприятиме й прискоренню адаптації національного законодавства та сфери 

публічного адміністрування до європейських стандартів, а отже, й 

виконанню зобов’язань, взятих на себе Україною перед ЄС, оскільки 

запропоновані уніфікація та систематизація передбачатимуть роботу не лише 

з національними, а й із міжнародними, насамперед європейськими, 

юридичними актами [36, с. 30]. Тим самим одночасно вирішуватимуться і 

завдання кодифікації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я в Україні, й одночасно наближення кодифікаційного акту до 

європейських та міжнародних правових стандартів. Погоджуючись із цим, в 

той же час незрозумілим залишається все ж питання, до якої частини 

відповідного акту слід відносити ці питання? 

Варто підтримати й Л.Самілик, яка детально проаналізуючи проблему 

адміністративних послуг у галузі охорони здоров’я, сформулювала й 

відповідні пропозиції щодо Медичного кодексу України, а саме: 

ліцензування медичної діяльності, державна акредитація закладу охорони 

здоров’я, атестація лікарів (із критеріями відповідності тій чи іншій) 

кваліфікаційній категорії, які визначаються за наслідками роботи, 

забезпечення прав пацієнта та способи їх захисту, обов’язкове медичне 

страхування» [420, с. 8-11].  

Обов’язковому включенню до структури відповідного акту, що містив 

би й адміністративно-правові норми у сфері охорони здоров’я, підлягають і 

положення щодо обов’язкового медичного страхування, про це ще у 2010 

році наголошувала В. Стеценко у своєму ґрунтовному дослідженні. В 

обґрунтуванні своєї позиції звертається увага на комплексний характер цих 

відносин, які включають відносини у сфері: державної акредитації 

лікувально-профілактичних закладів; атестації лікарів; діяльності спеціально 

уповноважений органів з питань страхування (Український центр медичної 

стандартизації, Національний фонд обов’язкового соціального медичного 

страхування) [468, с. 40]. Аналогічної думки і Г. Токарєв [486, с. 14]. До 

структури майбутнього кодифікованого акту у сфері охорони здоров’я варто 
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включити й норми, які регулюють стандартизацію у галузі охорони здоров’я, 

що передбачає наявність розроблених компетентним органом, чи іншими 

суб’єктами публічної адміністрації правил надання медичних послуг, що, 

безумовно, є сферою адміністративно-правового регулювання, а отже цілком 

логічно мають дістати відображення у кодифікованому акті.  

У структурі відповідного акту мають знайти своє відображення засади 

адміністрування з боку суб’єктів публічної влади фармацевтичної сфери. 

С. Стеценко, у свою чергу, пропонує, при визначенні загальної 

структури Медичного кодексу України орієнтуватися на «необхідності 

відображення в ньому таких базових принципів, як: необхідність наявності 

двох частин — Загальної, де б регулювались організаційні основи 

української охорони здоров’я, та Особливої, котра б містила норми права, 

присвячені регламентації окремих напрямів медичної діяльності. У Кодексі 

повинні міститись норми, що регулюють найбільш важливі й істотні питання 

організації і здійснення діагностичної, лікувальної та профілактичної 

медичної допомоги» [471].  

Він уточнює свою позицію що, внутрішня структура Медичного 

кодексу повинна бути «стрункою, упорядкованою, характеризуватися 

понятійною та методологічною єдністю й погодженістю. Кодекс повинен 

стати основним базовим нормативно-правовим актом у сфері охорони 

здоров’я і у цьому зв’язку необхідно враховувати об’єктивні тенденції 

розвитку медицини і розраховувати на тривалий термін дії цього документа. 

Важливо, щоб Медичний кодекс України не був відірваним від усієї системи 

права, а був належною мірою узгодженим із поточним законодавством і 

враховував би перспективи його розвитку. На базі Кодексу надалі мають 

бути прийняті інші правові акти, що регулюють різні приватні питання 

надання медичної допомоги [471, с. 120-131]. Що і допоможе досягти всіх 

завдань кодифікації, зумовивши її результативність та досконалість 

підсумкового акту. 
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Визначаючи загальні риси Медичного кодексу та його структури, С. 

Стеценко виокремлює певні особливості, які повинні знайти своє 

відображення у ньому, зокрема: наявність Преамбули, Загальної та 

Особливої частин; закріплення норм, які б врегульовували ключові питання 

надання медичної допомоги; пріоритет прав і свобод людини у процесі 

надання медичної допомоги; врахування міжнародно-правових стандартів з 

прав людини й охорони здоров’я; деталізація основоположних 

конституційних принципів щодо надання медичної допомоги; узгодженість 

Кодексу з нормативно-правовими актами інших галузей права; необхідність 

врахування розвитку науки і прогресу медицини, з метою забезпечити 

"довготривале життя" Кодексу; етична забарвленість більшості норм, що 

регламентують питання надання медичної допомоги [471, с. 120]. Цілком 

слушним є запропоновані тези, які дозволяють належним чином 

обґрунтувати,забезпечити змістовне наповнення,урахування результатів 

сучасної правової науки, правозастосування, зарубіжного досвіду 

майбутнього кодифікаційного акту у сфері охорони здоров’я, чільне місце у 

якому посядуть адміністративно-правові норми, а також створити 

передумови для його тривалого ефективного застосування. 

Варто підтримати його у тому, що «преамбула Кодексу повинна 

розставити акценти і визначити пріоритети у сфері надання медичної 

допомоги, відобразити конституційні принципи і врахувати міжнародно-

правові стандарти» [247, с. 120]. Кожну частину Кодексу варто розподілити 

на «окремі розділи, які б закріплювали норми, що регулюють однорідні 

суспільні відносини у сфері надання медичної допомоги (правовий статус 

пацієнта, біоетичні основи надання медичної допомоги тощо)». При цьому, 

Загальна частина повинна містити належно розроблений понятійно-

термінологічний апарат, межі правового регулювання, завдання Кодексу, 

принципи біоетики, основи правового статусу пацієнтів і медичних 

працівників тощо. В той же час як Особлива частина повинна регулювати 

питання надання медичної допомоги у різних напрямах медичної діяльності, 
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зокрема стоматологічна справа, хірургічна справа, сімейна медицина, 

психіатрична допомога, фармацевтична справа, косметологічна справа, 

гематологічна справа та інші [93, с. 50]. Така логічна побудова структури 

акту спростить його сприйняття та забезпечить зручність його застосування.  

Реалії часу зумовлюють потребу урахування у процесі роботи щодо 

розробки та прийняття кодифікованого акту у сфері охорони здоров’я, який 

би містив і адміністративно-правові норми, новел, нововведень, впроваджень 

в Україні у процесі докорінної модернізації охорони здоров’я. Як наслідок, 

прискіплива увага до них з боку вчених-юристів, а у подальшому – 

формулювання пропозицій щодо їх урахування у проектнокодифікаційній 

діяльності. Так, наприклад, 22 березня 2019 року у Львові відбулася 

«Західноукраїнська медико-правова конференція», під час якої були детально 

проаналізовані останні зміни, що були внесені до медичного законодавства 

(зокрема щодо медичної регуляторики, нових протоколів лікування тощо). 

Певну зацікавленість викликала доповідь М. Баришнікова, який висвітлив 

питання т.з. «електронної охорони здоров’я», із акцентом не лише на 

впровадження електронної медичної карти або електронного рецепту, а й на 

весь комплекс складових, при впровадженні яких постає необхідність у 

подальшому правовому регулюванні «електронної охорони здоров’я». 

Безперечно, що у процесі кодифікації законодавства у сфері охорони 

здоров’я, в т.ч. і його адміністративно-правової складової, ці питання мають 

знайти своє закріплення у структурі відповідного акту. 

Перелік основних проблем, які, повинні знайти своє врегулювання при 

розробці нового кодифікованого акту, виглядає так:  

– пріоритетні напрями державної політики в галузі охорони 

здоров’я та шляхи її реалізації; 

– правові основи організації охорони здоров’я України; 

– законодавче закріплення системи категорійно-понятійного 

апарату; 
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– бюджетні та позабюджетні джерела фінансування національної 

системи охорони здоров’я; 

– запобіжні механізми щодо нецільового використання державних 

коштів, виділених для медичної галузі; 

– права та захист прав пацієнтів; 

– права, обов’язки та юридична відповідальність медичних 

працівників; 

– правове регулювання проведення медичних експертиз, 

трансплантації органів і тканин людини, репродуктивних технологій, 

медичних експериментів; 

– правове регулювання надання платних медичних послуг; 

– правове регулювання надання психіатричної допомоги; 

– надання медичної допомоги в контексті реалізації права людини 

на життя; 

– правові засади функціонування єдиного медичного простору 

України; 

– питання міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я 

тощо. 

– правове регулювання ліцензування медичної діяльності та 

перевірка діяльності закладів медицини 

– правове регулювання створення медичних закладів, їх легалізація 

відповідно до законодавства з обов’язковою участю держави як учасника цих 

правовідносин; 

– правове регулювання компетенції усіх державних органів та 

органів місцевого самоврядування, що мають повноваження в сфері охорони 

здоров’я; 

– правове регулювання навчання та підвищення кваліфікація 

медичного персоналу усіх рівнів, зважаючи на їх велику відповідальність за 

життя і здоров’я пацієнтів; 
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– правове регулювання відносин у сфері профілактики як 

беззаперечної складової охорони здоров’я; 

– правове регулювання біоетика (сюди варто включати і норми 

етичної поведінки допоміжного персоналу медичних закладів); 

– правове регулювання діяльності паліативу, хоспісів та 

геріатричних центрів; 

– правове регулювання фармацевтичної галузь; 

– правове регулювання діяльності спеціалізованих комісій з 

надання особі інвалідності та виділення особи спеціальних засобів для 

пересування (візочки і т.д.); 

– правове регулювання санаторно-курортного забезпечення; 

– правове регулювання цілительства та народної (нетрадиційної) 

медицина; 

– правове регулювання медичного страхування (як добровільного, 

так і обов’язкового); 

– правове регулювання закупівлі ліків та вакцин; 

– правове регулювання щодо лікування рідкісних (орфанних) 

захворювань; 

– правове регулювання «електронної охорони здоров’я»; 

– також окремим блоком варто згадати норми у сфері 

відповідальності та захисті прав.  

Для того, щоб кодифікація законодавства була проведена 

результативно, а її акт був би досконалим, вчені постійно акцентують увагу 

на необхідності створення спеціальної робочої групи, яка б безпосередньо 

займалася цим питанням. При цьому, варто погодитися із думками про те, що 

необхідно, аби до складу такої робочої групи входили не лише вчені-юристи, 

а й інші фахівці інших галузей, в т.ч. й медицини. Наприклад, Є. Гетьманом 

зазначається, що «для проведення кодифікаційної роботи, необхідно 

утворити спеціально уповноважену комісію з питань кодифікації 

законодавства – орган, який спрямовуватиме свої дії, по-перше, на 
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об’єднання нормативно-правових актів та норм, що в них містяться, в єдину 

систему; по-друге, на переробку змісту таких норм. Після цього проект 

кодифікаційного документа буде спрямовано на затвердження 

уповноваженого органу» [81, c. 14-15]. Лавриненко О.М. вказує, що варто 

долучити до кодифікаційної роботи фахівців у сфері медицини та охорони 

здоров’я, фармакологічних працівників, реабілітологів, професійних 

спортсменів, науковців у сфері державного управління та фахівців-

правознавців [282, с. 151], й за таких умов можна розраховувати на 

позитивний результат кодифікації. І це є цілком виправданим з огляду на те, 

що є предметом і об’єктом кодифікації законодавства у сфері охорони 

здоров’я. Без фахівців у галузі медицини взагалі вести мову про 

результативність кодифікації законодавства у сфері охорони здоров’я не 

можна,як, до речі, і без залучення вчених-юристів, які представляють різні 

наукові напрямки. Аналіз навіть тих робіт, про які згадується у цьому 

дослідженні, свідчить про те, що їх авторами є вчені-теоретики права, вчені-

адміністративісти, вчені-цивілісти тощо. Саме комплексний підхід до 

вирішення питання кадрового забезпечення кодифікації законодавства у 

сфері охорони здоров’я в цілому й його адміністративної складової, 

дозволить вести мову про результативність та ефективність як самої 

кодифікації законодавства, так і досконалість її підсумкового акту.  

Зазначали про необхідність створення робочої групи неодноразово й 

Р. Стефанчук, М. Cтефанчук, М. Cтефанчук, та А. Янчук. Можливим є навіть 

залучення іноземних спеціалістів за доцільності, тим більше якщо 

передбачається враховування позитивного зарубіжного досвіду кодифікації. 

Адже заслуговує вивчення і запозичення досвід деяких країн (наприклад, 

Росії, Польщі, ФРН, Франції, Фінляндії, США, Італії тощо) з прийняття 

національними медичними асоціаціями медичних (лікарських) кодексів, які 

містять детальні вимоги деонтології та лікарської етики, тобто норми 

етичного і морального характеру, що регулюють професійні права медиків 

[467, с. 73] 
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В. Гомон досліджує досвід Республіки Казахстан, де, «відповідно до 

Указу Президента, була затверджена «Комплексна програма реформування 

та розвитку охорони здоров’я Республіки Казахстан», що й зумовило 

розвиток системи охорони здоров’я з державним фінансуванням, 

побудованої на принципах солідарної відповідальності. У державі діє 

протягом тривалого часу Кодекс Республіки Казахстан про здоров’я народу і 

систему охорони здоров’я, який регулює суспільні відносини у сфері 

охорони здоров’я з метою реалізації конституційного права населення на 

охорону здоров’я й спрямований на систематизацію законодавства у сфері 

охорони здоров’я [530]. 

Кодифікований акт є притаманним і Франції, зокрема діють закони, що 

регулюють суспільні відносини в галузі охорони здоров’я, які зведені у 

Кодекс законів про громадське здоров’я – «Code de la sante publique», як 

результат кодифікації була проведена у відповідності до постанови уряду від 

05.10.1953 р. Специфікою цього кодексу є зібрання у ньому законів та 

підзаконних нормативних актів, зазначено їх першоджерела, дати прийняття 

та внесення поправок. Кодекс складається з таких частин: 1. Загальні питання 

охорони громадського здоров’я. 2. Санітарні та медико-соціальні заходи 

сприяння сім’ї, дітям та молоді. 3. Боротьба з негативними соціальними 

явищами та хворобами. 4. Лікарські спеціальності та середній медичний 

персонал. 5. Фармація. 6. Використання продуктів людського походження з 

лікувальними цілями. 7. Заклади охорони здоров’я, курорти та санаторії, 

лабораторії. 8. Установи. 9. Персонал. Крім того, до кожної із статей акту 

додаються підзаконні нормативні акти, які конкретизують юридичний 

механізм їх реалізації [71]. Незважаючи на специфіку своєї структури цей акт 

цілком логічно вважається саме кодифікаційним. 

Певні норми права, покликані регулювати відносини у сфері охорони 

здоров’я, із їх прив’язкою саме до спорту, містяться і у Спортивному кодексі 

Франції, який можна також розглядати в якості одного із кодифікаційних 
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актів (щоправда, «небазового») адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я. 

Водночас, заслуговує підтримки поширена в іноземних країнах 

(наприклад, Австрія, Польщі, ФРН, Франції, Фінляндії, США, Італії, Іспанії 

тощо) практика прийняття національними медичними асоціаціями медичних 

(лікарських) кодексів, які регулюють «професійні права медиків, відносини 

між медиками і пацієнтами, а також їх родинами, відносини медиків з 

керівництвом закладу охорони здоров’я» [452, c. 110; 73, с. 62]. Безперечно, 

їх не можна розглядати в якості безпосередньо «базових» кодифікаційних 

актів у сфері охорони здоров’я, хоча вони і є «кодексами», проте їх цілком 

можна вважати невід’ємною складовою результату кодифікації 

законодавства у сфері охорони здоров’я. 

Окрім того слід враховувати, що кодифікація адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я передбачає не тільки підготовку й 

прийняття «базового» акту, яким має бути кодекс про охорону здоров’я 

України, який «закріпить» положення щодо організаційно-правового, 

функціонально-правового аспекту охорони здоров’я, статус суб’єктів 

відповідних правовідносин, питання публічного адміністрування у зазначеній 

сфері відносин із використанням всього розмаїття його інструментів 

(ліцензування, сертифікація, атестація, контроль, нагляд, адміністративні 

договори, акт-планування тощо), а й інших кодифікованих актів, які по 

відношенню до нього будуть загальними, бо будуть містити окремі 

положення щодо адміністративних процедур (наприклад, Адміністративно-

процедурний кодекс України чи Закон України «Про адміністративну 

процедуру»), адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері 

охорони здоров’я (наприклад, новий Кодекс про адміністративні проступки 

або Адміністративно-деліктний кодекс України), положення судового 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації у 

сфері охорони здоров’я (Кодекс адміністративного судочинства України), 

інші тривають на різних стадіях (деліктна або ж процедурна складова тощо). 
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В будь-якому випадку це питання майбутнього особливо з огляду на 

докорінні процеси реформування у галузі охорони здоров’я в Україні. Навіть 

аналіз наявних тематичних робіт свідчить про перспективність пропозицій 

щодо розробки кодифікаційного акту, про домінування підходу до 

доцільності розробки і прийняття акту як результату кодифікації-реформи. 

Все це дозволяє вести мову про те, що кодифікація безперечно є 

«найвищою», досконалою систематизацією (її видом) за змістом, за 

підсумками, однак на сьогоднішній день це не нагальна потреба, бо вимагає 

тривалих, значних ресурсних витрат й полікомпонентності щодо саме 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я (як щодо 

адміністративних процедур, адміністративної відповідальності і «базового» 

кодифікаційного акту). 

 

 

Висновки до розділу 3  

 

 

1. Кодифікація адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я є видом систематизації, який безпосередньо пов’язаний із 

докорінною переробкою змісту чинних нормативно-правових актів, які 

містять адміністративно-правові норми, покликані регулювати відносини у 

сфері охорони здоров’я. Це особливий вид систематизації, що здійснюється 

спеціально уповноваженим суб’єктом у встановленому чинним 

законодавством порядку шляхом перероблення й зведення у процесі 

нормотворчості норм права, які містяться у різних нормативно-правових 

актах, у логічнопобудований, узгоджений кодифікаційний акт. Це різновид 

загальнодержавної, серйозної (максимальної), внутрішньогалузевої 

кодифікації. Її мета полягає у приведенні форми і змісту адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я у відповідність вимогам суспільства, 

удосконалення законодавства шляхом розробки і прийняття єдиного 
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кодифікованого акту. Щодо адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я, з акцентом на специфіку об’єкта і предмета кодифікації, 

обґрунтовується реформаційний характер такої кодифікації (кодифікація – 

реформа) із розробкою і прийняттям кількох кодифікаційних актів (Кодекс 

охорони здоров’я в Україні, КпАП України та КАС України) й доводиться 

розгляд їх як оптимального виду систематизації однак у подальшій 

перспективі, враховуючи потребу кадрових, часових та інших витрат. 

2. Ознаками кодифікації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я визначаються: офіційний характер; нормативний характер; 

результативність у вигляді кодифікаційних (трьох) актів; новаційний 

характер (поява нових елементів системи права і законодавства); втрата 

чинності актами, змісти яких заміняє новий кодифікаційний акт; особлива 

сфера регулюючого впливу – сфера охорони здоров’я. 

3. Ресурс кодифікації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні пропонується розглядати шляхом виокремлення 

її мети (приведенні форми і змісту адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я у відповідність вимогам суспільства, удосконалення 

законодавства шляхом розробки і прийняття єдиного кодифікованого акту), її 

завдань (визначення основних «базових» положень правовідносин, що 

підлягають кодифікації (відносини у сфері адміністративно-правового 

регулювання – у сфері публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я, 

деліктні та судочинські відносини); розробка єдиного адміністративно-

правового понятійного апарату (і про це вже неодноразово зазначалося у 

роботах тих вчених-адміністративістів, які поглиблено досліджують 

відповідну проблематику) та її функцій (правотворча, системоутворюча, 

фундаментальна, стабілізуюча, інтегративна, узагальнююча, оптимізуючи, 

очисна, ієрархічна, новелізаційна). 

4. Цілком аргументованим і логічним є обґрунтування 

використання ресурсу кодифікації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я як найбільш досконалого виду систематизації відповідного 
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законодавства. З урахуванням докорінних реформаційних змін у сфері 

охорони здоров’я в Україні, перегляду засад вітчизняної правової доктрини 

щодо системи права, її складових, покликаних регулювати сучасні суспільні 

відносини у сфері охорони здоров’я, кодифікацію адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні пропонується розглядати 

як «перспективний» (на подальшу перспективу) вид систематизації 

законодавства, а саме як кодифікацію-реформу, яка пов’язана із значними 

витратами часу, коштів, інших ресурсів. 

5. Кодифікацію адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я пропонується розглядати як полікомпонентне явище, яке охоплює, з 

урахуванням специфіки адміністративного законодавства, покликаного 

регулювати відносини у сфері охорони здоров’я й об’єктивну неможливість 

його суцільної кодифікації, як: кодифікацію «базової» складової 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я (публічне 

адміністрування у сфері охорони здоров’я із використанням всього розмаїття 

його інструментів), кодифікацію адміністративно-процедурного 

законодавства, кодифікацію адміністративно-деліктного законодавства, 

кодифікацію законодавства про адміністративне судочинство. Якщо перший 

компонент передбачає акцент безпосередньо на сферу охорони здоров’я, три 

останніх – кодифікацію нормативних положень, що регулюють відносини у 

сфері охорони здоров’я у межах підгалузевої кодифікації адміністративного 

законодавства (адміністративно-процедурного, адміністративно-деліктного, 

адміністративно-процесуального (судочинського). 

6. Обґрунтовується потреба розробки і прийняття трьох 

кодифікованих актів, які (у різному обсязі) містили б адміністративне 

законодавство, що регулює відносини у сфері охорони здоров’я, а саме: 

Кодексу України про охорону здоров’я України, Адміністративно-деліктного 

(Кодексу України про адміністративні проступки), Адміністративно-

процедурного, та внесення змін до вже існуючого Кодексу адміністративного 

судочинства України. При цьому «базовим» (таким, що містить більшість 
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положень адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я) 

визнається саме Кодекс України про охорону здоров’я України. Цілком 

логічним вбачається, що різними (несинхронними) є стадії кодифікаційної 

процедури щодо кожного «компоненту» кодифікації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, а отже і різними є витрати, 

часові межі для розробки і прийняття кодифікованих актів щодо кожного 

«компоненту». Однак саме у сукупності всі кодифікаційні акти формують 

єдиний результат кодифікації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я – серію кодексів або узагальнююче визначення «кодекс», 

які й мають замінити те розмаїття та множинність нормативно-правових 

актів, які, на сьогоднішній день регулюють відповідні відносини у сфері 

охорони здоров’я. 

7. Обґрунтовується авторська пропозиція щодо структурної 

побудови «базового» кодифікаційного акту, а також зосередження в окремих 

структурних елементах (главах) Кодексу положень адміністративного-

деліктного законодавства щодо правопорушень у зазначеній сфері відносин 

та відповідальності за їх вчинення, а також є використання 

загальноприйнятої структури кодифікованого акту для закріплення 

адміністративно-процедурних та адміністративно-процесуальних 

(судочинських) положень. 
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РОЗДІЛ 4 

ІНШІ ВИДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: 

СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСУ 

 

 

4.1. Облік адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я, як вид систематизації законодавства: особливості 

використання ресурсу 

 

 

Систематизація законодавства, як вже зазначалося. знаходить свій 

прояв у різноманітних видах, які використовуються як науковцями, так і 

фахівцями-практиками для певного впорядкування та зручності 

користування нормативно-правовою базою у будь-якій сфері суспільного 

життя. На початку ХХІ століття нова хвиля уваги вчених-юристів була 

прикута до питання систематизації, вчені-юристи перш за все спробували 

розширити перелік її видів. На сьогодні, серед науковців існує розмаїття 

підходів до визначення саме видів, а отже й цих способів (форм, засобів, 

методів, інструментарієв тощо). Так, зокрема, Д. Житник у своїй монографії 

до видів систематизації законодавства відносить наступні: кодифікацію, 

консолідацію, інкорпорацію, а також облік нормативних актів [140, c. 11-12]. 

У своїх працях вчений А. Граціанов також підтримує таку класифікацію 

видів систематизації законодавства [96, c. 12-13]. Наприклад, О. Скакун 

відносить до форм (саме цей термін вона вживає) систематизації облік, 

інкорпорацію, консолідацію та кодифікацію [450, с. 384]. Такої ж думки 

дотримується й більшість вчених-юристів (наприклад, І. Духневич, 

К.Луценко, О. Зайчук, Н. Оніщенко та ін.). А. Поляков виокремлює чотири 

«технічні прийоми» систематизації законодавства – організацію та облік, 
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інкорпорацію, консолідацію, кодифікацію [307, с. 661-662]. Д. Астахов та Т. 

Коломоєць не зосереджуються детально на виокремленні ознак відмінності 

кодифікації та обліку, в той же час зазначають, що серед науковців точиться 

дискусія про доцільність виокремлення обліку у якості окремого виду 

(форми) систематизації [188, с. 17].  

У діючих нормативно-правових актах відсутнє будь-яке легальне 

визначення «обліку нормативно-правових актів», крім лише Наказу 

Генеральної прокуратури України від 13.07.2018 р. № 134 «Про 

затвердження Порядку обробки персональних даних в інформаційній 

автоматизованій системі «Облік передачі та отримання даних з Євроюсту», 

де облік – це «створена за допомогою автоматизованої системи електронна 

база даних, для функціонування якої здійснюється збирання, зберігання, 

захист, облік, пошук, узагальнення даних, зазначених у пункті 1 розділу ІІ 

цього Порядку» [348]. Не містять термін «облік нормативно-правових актів» 

й численні проекти законів з різних питань систематизації, термінології та 

видів нормативно-правових актів. Наприклад, Проект Закону України «Про 

нормативно-правові акти» № 7409 від 01.12.2010 р, який вніс Ю. 

Мірошниченко, містить статтю 53 під назвою «Систематизація нормативно-

правових актів», яка складається із двох частин:  

«1. Нормативно-правові акти класифікуються згідно з Класифікатором 

правових актів України, який ведеться Міністерством юстиції України. 

2. Нормативно-правові акти підлягають обліку, підтриманню в 

контрольному стані та зберіганню» [393] В той же час взагалі визначення 

того,, що саме є облік та як він здійснюється. Зважаючи на це, доцільним є 

звернення саме до доробок сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців-

юристів задля з’ясування поняття терміну та виокремлення його 

особливостей. 

В юридичній літературі наявні наступні дефініції поняття «облік» по 

відношенню саме до систематизації нормативно-правових актів, правових 

документів. Наприклад, Л. Добробог вважає, що «облік – це форма 
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систематизації щодо накопичення нормативно-правових актів, підтримання 

їх у контрольному стані, а також створення пошукової системи, що 

забезпечує ефективний пошук необхідної правової інформації» [119, с. 191]. 

О. Кривченков та Ю. Васильєва розуміють достатньо схоже: «облік 

нормативних актів в якості «збору чинних нормативних актів, їх обробки та 

розташуванні за певною системою, зберігання, а також видача довідок для 

зацікавлених осіб за їх запитами» [56, с. 24; 201, с.108]. К. Волинка вказує на 

облік як на «діяльність зі збирання, фіксування в логічній послідовності та 

зберігання нормативно-правових актів, підтримання їх у контрольному 

актуальному стані з урахуванням усіх змін та доповнень, а також зі 

створення спеціальних систем їх нагромадження і пошуку» [65, с. 139], а ось 

Т. Кашаніна взагалі вживає термін «облік правових документів» і розуміє це 

в якості «різновиду систематизації правових документів, що полягає в їх 

зборі, зберіганні, реєстрації, розташуванні у певному порядку та підтриманні 

у контрольному стані для швидкого знаходження та застосування» [166, с. 

362]. К. Луценко до обліку відносить «діяльність з упорядкування інформації 

про правові акти (реквізити актів, джерела офіційного опублікування, 

рубрика класифікатора); створення і підтримання в актуальному стані їх 

фондів; а також ведення контрольних текстів нормативних актів в 

картотечних – журнальної або електронній формі» [231, с. 12]. Д. Житник під 

обліком нормативно-правових актів вважає «форму збору органами держави 

та підприємствами чинних нормативних актів, їх обробку та розміщення по 

певній системі, надання зацікавленим суб’єктам довідок по їх запитах» [140, 

с. 11]. Головне, що «впадає у вічі» при ознайомленні із зазначеними 

визначеннями, це же, що мова йде про нормативно-правові акти та їх 

упорядкування. Більш того, вчені юристи намагаються звернути увагу й на 

те, що облік характеризується певною цільовою спрямованістю – 

упорядкуванням нормативно-правових актів для зручності їх пошуку та 

застосування. Хоча і у різній послідовності згадування, все ж таки 
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характерним є підтримання цих актів у «контрольному», «робочому» або ж 

«актуальному» стані. 

Якщо аналізувати наявні публіцистичні та наукові джерела, то автори, 

у більшості своїй, сходять у думці, що облік – це певне розташування 

нормативно-правових актів у певній послідовності, за певними критеріями та 

підтримка їх в актуальному стані. Але до сих пір серед вчених-юристів немає 

єдиної думки про те, чи слід відносити облік саме до виду (форми, способу) 

систематизації, та чи варто взагалі розглядати облік окремо, чи є у нього 

специфіка у порівнянні з іншими видами систематизації. 

Наведемо приклади протилежних думок науковців з цього питання. 

Перша група авторів взагалі не розглядає облік законодавства в якості однієї 

з форм систематизації законодавства. Так, наприклад, Д. Казаков обґрунтовує 

точку зору, відповідно до якої «облік нормативних правових актів не 

належить до форм систематизації законодавства, оскільки ведеться багатьма 

державними органами та іншими організаціями з метою задоволення власних 

інформаційно-правових потреб і забезпечує впорядкування нормативного 

матеріалу тільки для обмеженого кола осіб, але, тим не менш, є необхідною 

умовою і підготовчим етапом при проведенні систематизації законодавства» 

[158, с. 10-11]. До цієї думки приєднується й С. Братусь, який зазначає, що 

«як показує досвід, недоліки в обліку нормативних актів не тільки 

ускладнюють роботу із систематизації законодавства, але нерідко призводять 

до утворення прогалин, в якій складають переліки актів, що підлягають 

скасуванню або зміні, до помилок в оцінці актів» [481, с. 28]. І. Ігнатьєва 

погоджується із тим, що облік не є самостійною формою систематизації та 

підкреслює, що «це діяльність, яка безсумнівно має важливе, навіть 

обов’язкове значення, але це попередня робота із систематизації як такої. Це 

свого роду попередня стадія взагалі по відношенню до систематизації 

законодавства» [153, с. 24]. І. Ігнатьєва ґрунтовно довела, чому вона не 

відносить облік до форм систематизації законодавства. Найбільш цікавими із 

її висновків з цього питання є наступні: – «якщо виходити із точної за 
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сутністю тези про те, що систематизація законодавства – це «постійна форма 

розвитку і упорядкування діючої правової системи», стає очевидним ... що 

облік, спрямований на просту констатацію фактів прийняття, зміни і 

доповнення, скасування нормативно-правових актів, хоча б і з угрупованням 

їх в залежності від змісту або найменування за певними критеріями, не 

пов’язаний із розвитком законодавства. Він не впливає на зміст нормативно-

правових актів в плані зовнішньої правки, що характерно для інкорпорації і 

консолідації, так і тим більше в аспекті зміна істоти правового регулювання, 

що відбувається при кодифікації» [153, с. 20]; – «систематизація 

завершується прийняттям певного письмового свідчення свого закінчення – 

збірки актів, консолідованого або кодифікованого нормативно-правового 

акта. І у цьому статика результату систематизації. Облік, навпаки, по 

відношенню до такого, що обліковується, нормативному матеріалу 

передбачає статистичні відносини: фіксацію нормативно-правових актів, їх 

правового статусу, юридичної сили, часу і теорії дії, предмета правового 

регулювання. При цьому результати обліку статичні до певної міри, на 

конкретний момент часу: з внесенням змін до чинного законодавства 

потрібно відповідне відображення їх в обліку» [153, с. 23]; – при обліку 

«можливі дії, зовнішні подібні із деякими діями, що мають місце при 

систематизації: розташування нормативно-правових актів по мірі їх 

опублікування і набрання чинності з різних тем, розділів. Однак така 

діяльність, на відміну від інкорпорації та інших, більш «глибоких» форм 

систематизації, не пов’язана із впливом на правотворчу роботу, на 

вдосконалення законодавства. Тематичний розподіл нормативного матеріалу 

викликано при веденні обліку потребами правозастосовувачів, необхідністю 

зручності розташування і пошуку актів» [153, с. 24]. Як бачимо, вчена-юрист 

облік розглядає саме під кутом зору нормотворчої сукупності систематизації 

(або докорінної, або ж поверхневої), наявності «підсумкового» 

систематизаційного нормативно-правового акту. В той же час варто зробити 

акцент на призначення систематизації, а саме упорядкування наявних 
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нормативно-правових актів, а отже облік також пов’язаний із 

упорядкуванням таких актів. Стосовно ж підсумкового акту, це питання є 

спірним, бо і при інкорпорації такого акту немає, є певне їх зібрання за 

певною ознакою. При обліку також відбувається «зібрання» актів за певною 

ознакою. Тоді виникає питання, чому вчена-юрист інкорпорації виокремлює, 

однак взагалі заперечує проти обліку? А її аргументація взагалі викликає 

запитання. 

О. Рогач спростовує думку у необхідності виділенні «обліку 

нормативного матеріалу» як незалежного і автономного виду систематизації, 

обґрунтовуючи це тим, що така діяльність є суто технічним засобом, який 

може допомагати у процесі здійснення систематизації. В свою чергу, він 

доповнює види систематизації новою формою, яку називає «поточна 

нормотворчість» [408, с. 12]. Технічна «обробка» нормативно-правових актів 

здійснюється під час інкорпорації, а отже аргументація вченого-юриста 

виглядає дещо спрощеною і спірною. Окрім того, викликає доцільність 

виокремлення «поточної нормотворчості» як самостійного різновиду 

систематизації законодавства. Яке упорядкування може бути із «поточним» 

змістом? У чому сенс такої нормотворчості, бо головне у систематизації 

«упорядкувати» той обсяг законодавства, який вже є певним чином його 

«переробити» і забезпечити підсумковий результат для підвищення 

результативності правозастосування. Також, Л. Коморна, розглядаючи 

систематизацію екологічного законодавства України, на основі теоретико-

методологічного аналізу наукових концепцій щодо особливостей форм(вона 

вживає саме цей термін) систематизації, вказує на те, що є неможливим 

віднесення до числа таких форм, поряд із кодифікацією, інкорпорацією та 

консолідацією, обліку і повністю не досліджує його ресурс, таким чином, не 

підтримуючи тих авторів, хто говорить про облік як передумову подальшої 

систематизації [193, с. 12]. Позиція вченої-юриста виглядає дещо 

«зверхньою» до виокремлення видів систематизації законодавства (хоча і 

галузевого), при цьому у поле її зору потрапили загальнотеоретичні 
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положення, які були домінуючими у ХХ столітті, а отже поза її увагою 

залишилися новітні досягнення вчених теоретиків щодо феномену 

систематизації законодавства, та її «простих» та «складних» видів, в тому 

числі й тих, які є спрощеними за змістовним наповненням (з відсутністю 

нормотворчого аспекту), однак із усіма ознаками систематизації 

законодавства. 

А. Любчик під обліком нормативно-правового матеріалу у сфері праці 

розуміє «збирання, зберігання, розміщення і реєстрацію за певним порядком, 

підтримання можливості швидко знайти нормативно-правові акти, різні за 

характером і природою, в масиві трудового законодавства, узяті на облік, їх 

використання та контроль»[236, с. 84]. Він зазначає й про суб’єктний склад 

відносин, які виникають під час ведення обліку законодавства. Наприклад, як 

вказує вчений-юрист, такий облік може вестись на державних підприємствах, 

установах, організаціях як державними органами, так і сторонньою особою, 

яка наділена цими повноваженнями. Отже, на думку А. Любчика, «облік 

нормативного матеріалу не є видом або формою систематизації. Звісно, він 

допомагає у проведенні кодифікаційної роботи. Облік матеріалу є 

необхідним етапом систематизації», однак, на суб’єктивну думку А. 

Любчика, що результати такої роботи не упорядковують чи удосконалюють 

чинне законодавство [236, с. 84]. Досить суперечлива позиція вченого-

юриста, бо, формулюючи визначення обліку, він зазначає, що здійснюється 

«збирання, зберігання, розміщення, реєстрація …» нормативно-правових 

актів, в той же час зазначає, що не відбувається його упорядкування. Отже, 

виникає питання, а що ж тоді вчений-юрист розглядає під упорядкуванням 

законодавства? Якщо інкорпорація, яку він виділяє як вид систематизації 

законодавства, передбачає збір, розміщення актів за певною ознакою, такі ж 

дії є характерними і для обліку. Отже, чому ж тоді перше є видом 

систематизації законодавства, а облік – ні? Якщо ж зазначати, що облік – це 

«передумова систематизації», тоді може також передумовою є інкорпорація? 
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Н. Кошіль погоджується з тезою про те, що відсутні підстави для 

необхідності зарахувати облік до переліку видів систематизації [199, с. 58]. 

«Робота з обліку нормативного матеріалу є допоміжною, облік передує 

здійсненню інкорпорації, консолідації та кодифікації. Без попереднього 

обліку досягнення результатів унаслідок обліку ані інкорпорація, ані 

консолідація, ані кодифікація не є можливими». Підтримує Н. Кошіль і 

думку В. Ліпкана, який узагальнив ці положення й додав, що: «Дослідники 

аргументують, що облік нормативно-правових актів не можна зарахувати до 

форм(саме цей термін він використовує) систематизації законодавства, 

оскільки така діяльність не усуває й не пом’якшує дефектів чинного 

законодавства, а є необхідними етапом здійснення кодифікаційної діяльності, 

технічним засобом, спрямованим на полегшення систематизації» [221, с. 

105]. 

Також, Н. Кошіль у своєму дослідженні наводить декілька аргументів 

на користь того, що облік не варто включати до видів систематизації разом із 

інкорпорацією, консолідацією, кодифікацією. По-перше, «до трьох 

вищезазначених видів систематизації законодавства вдаються у разі 

необхідності досягнення кінцевого результату, що має зовнішнє вираження у 

вигляді збірки або нормативного акта. Що ж до обліку, то такого кінцевого 

результату процес обліку не дає. Більше того, він не має логічного 

завершення і є тривалим у часі: обліковуються всі акти з того чи іншого 

питання, що з’являються» [199, с. 58]. Автори підручника «Теорія держави і 

права. Академічний курс», що вийшов друком у Видавництві «Юрінком 

Інтер», зауважили, що: «досвід законодавчої і правозастосовної діяльності в 

Україні й зарубіжних країнах свідчить, що якість обліку нормативних актів у 

державних органах та установах, ступінь його налагодженості, ефективність 

збирання і зберігання даних про чинні нормативні акти, про внесення до них 

змін і доповнень багато в чому визначають юридичну культуру 

правотворчості, ефективності правозастосовної діяльності та правового 

виховання» [482, с. 403]. Ця думка, за зауваженням Н. Кошіль, свідчить про 
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те, що, «на відміну від інкорпорації, консолідації та кодифікації, які є 

ініціативною, добровільною діяльністю, облік є обов’язком для певних 

суб’єктів, що покладений на них чинним законодавством. Навіть якщо прямо 

обов’язок вести облік законодавства не передбачено, без обліку виконання 

цими суб’єктами своїх повноважень є ускладненням, якщо не неможливим. 

Варто погодитись із думкою вчених про відсутність необхідності включення 

обліку до форм систематизації законодавства» [199, с. 59]. По-друге, 

основним аргументом на користь того, що облік не належить до форм (цей 

термін він використовує) систематизації законодавства, є «покладення його 

здійснення як поточної діяльності на низку державних і недержавних 

суб’єктів: «Органи, установи й організації здійснюють облік як для 

задоволення власних потреб, так і для забезпечення (також і на комерційній 

основі) правовою інформацією інших установ та окремих осіб» [450, с. 404]. 

Безперечно, слід схвально оцінити намагання автора аргументувати свою 

позицію, проте вважати наведені аргументи абсолютно переконливими не 

варто, бо: зробити вказівку на певний результат трьох видів систематизації 

(інкорпорації, консолідації та кодифікації) у вигляді акту або збірки, зібрання 

актів як таку, що не є характерною для обліку, неможна. Оскільки облік 

передбачає певний узагальнений результат – журнал, картотека, реєстр тощо. 

Виникає питання, чому реєстр розглядається менш важливим, ніж збірка чи 

зібрання? Вказівка ж на «поточний» характер обліку навряд чи є недоліком, 

бо це дозволяє для зручності правозастосування підтримувати журнал, 

реєстр, картотеку у «актуальному» стані. Це, скоріше, позитив, ніж недолік 

систематизації. Не варто забувати й про витратність обліку та інших видів 

систематизації та їх результативність. У цьому аспекті взагалі виникає 

питання, що є більш ефективним – облік чи інкорпорація? Варто з’ясувати 

що таке картотека та коли вона застосовується. Згідно з Юридичною 

енциклопедією за ред. Ю. Шемшученка, картотека (від лат., грец.- папір і- 

вмістище, сховище) – система незброшурованих карток або аркушів 

однакового формату, розміщених за алфавітом, за номерами, в алфавітно-
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цифровому або хронологічному порядку, яка ведеться з метою 

нагромадження, обліку, систематизації, пошуку та видачі інформації про 

процеси, події, предмети, об’єкти, осіб тощо і застосовується у бібліотечній і 

музейній справі, оперативно-розшуковій діяльності та розслідуванні злочинів 

… кадровій роботі (картотека особових справ) тощо [523]. Отже, саме 

визначення цього терміну містить згадку про облік, де вона застосовується. 

Отже, аргументи тих, хто проти обліку як виду систематизації є менш 

переконливими ніж ті, що наводять прихильники протилежної точки зору. 

Наприклад, В. Сирих вважає облік самостійним видом систематизації, який 

включає у себе діяльність «по збору, зберігання та підтримання в 

контрольному стані нормативних правових актів, а також діяльність по 

створенню пошукової системи, що забезпечує знаходження необхідної 

інформації в масиві нормативних правових актів» [479, с.46].  

Т.Бесараб облік вважає «найпростішою формою систематизації, яка 

полягає у збиранні, фіксуванні у логічній послідовності та зберіганні 

нормативно-правових актів, підтриманні їх у контрольному (актуальному) 

стані із урахуванням всіх змін та доповнень, а також створенні спеціальних 

систем їх нагромадження і пошуку» [38, с. 9]. Хоча й досить подібними й 

запропоновані вченими-юристами визначення обліку, досить важливим є те, 

що вони намагаються виділити його в якості самостійного виду із акцентом 

на його специфічні ознаки. 

К. Луценко у власних працях резюмувала, що солідарна «з тими 

вченими, які виділяють чотири форми систематизації – облік, інкорпорацію, 

кодифікацію і консолідацію. На користь такого підходу вона наводить 

наступні аргументи. «Облік має ряд ознак, що дозволяють виділити його в 

якості самостійного виду систематизації: 1) за допомогою обліку прийняті 

правові акти об’єднуються в групи за певними критеріями, тим самим 

впорядковується сукупність правових актів, спрощується пошук правової 

інформації; 2) на основі обліку створюються бази даних правових актів; 3) 

облік здійснюється певним способом на підставі класифікації правових 
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актів» [232, с. 16]. І в цьому її варто підтримати, бо саме акцент на результат, 

процес та мету є важливим для виділення самостійного виду систематизації. 

Приєднуючись до думки К. Луценко, слід резюмувати: вона цілком 

вірно у п.3 наведеної цитати визначила причину, на підставі якої облік інколи 

вважають видом систематизації нормативно-правових актів, а інколи – не 

відносять до такого. Все залежить від того, яка класифікація – а точніше, 

класифікаційний критерій чи взагалі критерії – лежить в основі при 

здійсненні обліку. Якщо облік нормативно-правових актів веде, наприклад, 

приватний заклад охорони здоров’я, – отже деякі акти, норми яких є 

обов’язковими для державних та комунальних закладів охорони здоров’я, у 

його діяльності можуть не застосовуватись (а відповідно, й їхній облік, у т.ч. 

підтримання цих актів у контрольному стані, не буде актуальним). Так, для 

реалізації державної політики у сфері репродуктивного здоров’я населення 

Міністерством охорони здоров’я України було затверджено Порядок надання 

комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, 

який «визначає перелік заходів та послуг з профілактики небажаної 

вагітності, проведення операції (процедури) штучного її переривання та 

попередження можливих ускладнень» [232]. Цей Порядок було введено у дію 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.05.2013 № 423 «Про 

затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній 

жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та 

інструкцій щодо їх заповнення». Низці посадових осіб Міністерства охорони 

здоров’я України та інших органів виконавчої влади доручалось забезпечити 

«впровадження цього наказу в діяльність державних та комунальних закладів 

охорони здоров’я, рекомендовано для приватних закладів охорони здоров’я» 

[309]. Отже, важливою є саме суб’єктивна ознака систематизації, а отже це 

буде впливати на її видове розмаїття, перш за все, в аспекті технічного її 

різновиду (спрощеного), яким і є фактично облік. 

Існує й інша категорія вчених, яка взагалі облік відносить до способу 

фіксування. В. Смородинський під обліком нормативно-правових актів 
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розуміє «діяльність по збиранню, фіксуванню у логічній послідовності й 

зберіганню нормативно-правових актів , по підтриманню їх у контрольному 

(актуальному) стані із урахуванням усіх змін та доповнень , а також по 

створенню спеціальних систем їх накопичення й пошуку» [457], а А. Брінцов 

під обліком нормативно-правового матеріалу вважає «письмове чи 

автоматизоване фіксування виданих нормативно-правових актів» [51, с. 24]. 

Щоправда, останнє визначення виглядає дещо спрощеним не тільки для 

обліку, а й для систематизації в цілому. 

В. Риндюк вказує, що це «діяльність пов’язана із письмовим або 

автоматизованим фіксуванням державними органами або органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями виданих 

нормативно-правових актів, їх обробка та розміщення їх за певною системою 

(хронологічною, алфавітною, предметною), зберігання, а також видання 

довідок для зацікавлених органів, підприємств, установ, організацій, окремих 

фізичних осіб за їх запитами, це й називається обліком» [406, с. 19]. О.Скакун 

розуміє під обліком нормативно-правового матеріалу «письмове чи 

автоматизоване фіксування виданих нормативно-правових актів» [449, с. 379-

380]. Знову ж таки має місце дублювання визначення, запропонованого А. 

Брінцовим. 

Варто підтримати думку тих вчених-юристів, які вважають облік (в 

тому числі й облік адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я) самостійним видом систематизації, який має власні завдання та 

особливості, ресурс якого формуючих його специфічні ознаки. 

Перед обліком, як і перед будь-яким іншим видом систематизації 

законодавства, стоїть певне завдання, яке можна виокремити задля кращого 

розуміння правової природи цього самостійного виду систематизації та його 

властивостей.  

Особливістю обліку є певна так звана подвійна правова природа, яка 

виокремлюється у працях багатьох вчених-юристів, й полягає у тому, що 

підтримання нормативно-правових актів у контрольному стані деякі вчені 
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відносять до інкорпораційної діяльності, а деякі – до облікової. Виходячи із 

наведених вище визначень, стає очевидним, що, якщо дослідник виокремлює 

облік як види систематизації нормативно-правових актів – то він включає до 

видів облікової діяльності підтримання у контрольному стані нормативно-

правових актів. Слід зазначити, що ненормотворчі види систематизації 

нормативно-правових актів за своєю сутністю не заперечують можливості їх 

одночасного та паралельного застосування. І, якщо нормотворчі види 

систематизації не можна застосувати одночасно (наприклад, кодифікацію та 

консолідацію), то це не розповсюджується на ненормотворчі види 

систематизації нормативно-правових актів. А тому облік та інкорпорація 

можуть застосовуватись як поодинці, так і у сукупності. Якщо ж, на думку 

дослідника, облік не є видами систематизації, то цілком логічно, що 

підтримання нормативно-правових актів в актуальному (контролюючому) 

стані буде віднесено до інкорпораційної діяльності.  

Повертаючись до аналізу наведених вище визначень «обліку», можна 

резюмувати: сутність обліку полягає у тому, що він «включає у себе ведення 

бази нормативно-правових актів, створення і підтримання в контрольному 

стані їх фондів і централізованої інформації про ці акти» [232, с. 18]. Основне 

завдання даного виду систематизації у сфері охорони здоров’я Ч. Олійник 

визначила як забезпечення «можливості оперативно знаходити необхідну 

правову інформацію» [274, с. 85]. Цілком слушним будуть твердження, що 

облік як ненормотворчий вид систематизації нормативно-правових 

«необхідний, перш за, все для кваліфікованого застосування правових норм у 

повсякденній практичній діяльності виконавчих органів, адміністрацій 

підприємств, установ, у роботі фірм, об’єднань тощо» [119, с. 191-192], 

«необхідний для кваліфікованої підготовки проектів законодавчих та інших 

правових актів, для складання різного роду збірників законодавства і 

зведених кодифікованих актів, переліків актів, що підлягають зміні чи 

визнаються такими, що втратили силу, для здійснення довідково-

інформаційної роботи, підготовки висновків щодо проектів нормативних 
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актів. Крім того, без належного обліку нормативно-правових актів не 

можлива ефективна правова просвіта, діяльність навчальних і наукових 

юридичних установ» [482, с. 403]. На думку В. Риндюк, «облік як різновид 

соціальної діяльності, форми інтелектуально-вольової активності людини має 

власну змістовну структуру, складовими якої є суб’єкт, його мета, 

визначений об’єкт та предмет, використані засоби та досягнутий результат» 

[406, с. 20]. Вчена-юрист зауважує, що «облік, як і інкорпорація, консолідація 

та кодифікація мають однаковий об’єкт – чинне законодавство або система 

нормативно-правових актів, що відповідає обраному критерію 

(хронологічному, алфавітному, предметному тощо). Однак, якщо щодо 

предмету, то предметом обліку є упорядкування інформації про 

законодавство, про нормативно-правові акти (правової інформації) (фіксація 

нормативно-правових актів у журналах, збирання на картках картотеки, 

фіксація та зберігання в електронній базі даних, розміщення у збірниках чи 

зібраннях)» [406, с. 20]. Отже, цікавим є те, що вчений-юрист, намагаючись 

обґрунтувати власну позицію, прагне виокремити предмет і об’єкт обліку й 

порівняти із об’єктом та предметом інших видів систематизації 

законодавства, що й дозволяє йому сформулювати висновок про 

самостійність обліку у видовому розмаїтті систематизації законодавства. 

В. Смородинський вказує, що головним завданням цього виду 

систематизації є «підтримання нормативно-правових актів у стані, що 

дозволяє оперативно одержувати необхідну правову інформацію. Ретельний 

облік законодавства є необхідним для забезпечення готовності до 

застосування правових норм органами державної влади й органами місцевого 

самоврядування, їх реалізації приватними юридичними та фізичними 

особами. Основними вимогами до організації обліку законодавства є 

забезпечення повноти й безпрогальності інформаційного масиву, 

достовірності правової інформації, зручності користування нею» [457, с. 21-

23]. Варто підтримати автора у тому, що важливим є вимоги до об’єкта 
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обліку, дотримання яких забезпечує його ефективність як вид систематизації 

законодавства. 

На важливості обліку як виду ненормотворчої діяльності акцентує 

увагу і Ю. Васильєва, яка влучно зауважує, що «кодифікації, безперечно, має 

передувати ретельна робота з аналізу та обліку чинного законодавства ... та 

практики його застосування, однак необов’язково її проводити у формі 

інкорпорації» [56, с. 24]. Важливість ненормотворчих форм систематизації 

нормативно-правових актів важко переоцінити. О. Бесараб наголошує, що 

«досконалість проведення робіт щодо систематизації законодавства багато в 

чому залежить від якості обліку нормативно-правових актів та своєчасного 

внесення до них змін та доповнень» [38, с 9]. Фактично виокремлюючи 

ненормативну сутність обліку, його техніко-узагальнюючий зміст, що 

мінімізує часові витрати, а отже й обумовлює оперативність обліку. 

Для ілюстрації справедливості цих міркувань варто навести точку зору 

В. Новосьолова, який присвятив свою дисертацію адміністративно-правовим 

проблемам управлінням охорони здоров’я. Зокрема він зазначав: 

«негативний вплив на систему охорони здоров’я здійснює недосконалість 

управління практично на всіх ієрархічних рівнях виконавчої влади, 

виявляються тенденції до фрагментації не тільки всієї системи охорони 

здоров’я, а й єдиної галузевої системи охорони здоров’я, в результаті, вже в 

певній мірі втрачений комплексний підхід до охорони здоров’я» [265, с. 5]. 

Саме ненормотворчі види систематизації надають «повну картину» стану 

законодавства у тій чи іншій сфері, і сфера охорони здоров’я не є винятком. 

Більше того, тим самим робиться акцент на першочерговість використання 

обліку із мінімізованими витратами й перспективним застосуванням інших, в 

т.ч. нормотворчих видів систематизації законодавства. 

Існують також й певні вимоги, які висуваються щодо обліку. Зазвичай, 

вони однаково формулюються у всіх фахових джерелах. Це – забезпечення 

повноти інформації, достовірності та зручності у користуванні. 
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Важливим є те, що увага приділяється й змісту обліку. Вчені-юристи 

виділяють певні засоби накопичення та оброблення інформації: спеціальні 

журнали, в яких реєструють усі нормативно-правові акти та зміни до них; 

картотеки, в яких кожному нормативно-правові акти відповідає його картка, 

що міститься у повній картотеці, в яких кожному нормативно-правовому 

акту відповідає його картка, що містить повну інформацію про його видавця, 

галузь і підгалузь законодавства , внесені зміни та доповнення тощо; 

електронні носії інформації (дискети, компакт-диски різних форматів, 

жорсткі диски комп’ютерів, електронні сервери), які завдяки своїм 

можливостям уміщують великий обсяг правової інформації аж до повних 

універсальних баз національного законодавства. В. Смородинський, Н. 

Зайчук, В. Оніщенко та ін. у подальшому, на основі цього, виокремлюють 

навіть такі види обліку нормативно-правових актів, як журнальний, 

картковий та електронний. Журнальний облік нормативно-правових актів, 

ураховуючи його обмежені технічні можливості, доцільно використовувати 

лише за умов невеликого інформаційного масиву. Картковий облік зазвичай 

використовується в органах державної влади та великих організаціях. 

Електронний же став можливим завдяки розширенням мережі Інтернет і 

спрощенням доступу до неї. Перевагами електронних баз правових даних є 

простота та швидкість пошуку і одержання необхідної правової інформації, 

оперативність її оновлення та актуалізації нормативно-правових актів у разі 

внесення до них змін [450]. Кожен із запропонованих видів має свою ґенезу, 

пріоритетність у часовому вимірі, розширенні сфери використання, 

безпосередні витрати для здійснення.  

У своїх рекомендаціях щодо систематизації нормативно-правових актів 

місцеві органи Міністерства юстиції України надають перевагу такій 

класифікації видів обліку: «1) журнальний (хронологічний, алфавітний, 

тематично-предметний) – полягає у фіксації реквізитів нормативних актів у 

журналах (проста форма); 2) картковий – складання карткової системи, коли 

на картках картотеки фіксуються основні реквізити акта (вид акта, його 
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заголовок, дата видання, місце офіційного опублікування), або його повний 

текст із усіма реквізитами; розміщуються картки у картотеці за 

хронологічним, алфавітно-предметним, предметно-галузевим принципом; 3) 

автоматизований (електронний) – передбачає створення автоматизованих 

інформаційно-пошукових систем за нормативно-правовою базою держави, 

міжнародних об’єднань та ін. Це найповніша і найзручніша (швидкий пошук) 

форма обліку нормативно-правового матеріалу [314]. Про такі ж види 

містяться положення багатьох енциклопедично-словникових виданнях, 

навчальних посібниках та підручниках. 

В Україні існують певні інформаційно-пошукові системи: 

«Законодавство України» на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, 

неофіційні пошукові системи «Юрист+», «Ліга-Закон», «НАУ», «Iplex» (яка 

для зручності може встановлюватися і на планшети, і на смартфони та 

працювати офлайн) та ін. Погоджуючись із цією класифікацією, варто 

зауважити, що назва «автоматизований облік» навряд чи є доцільною, тому 

що її буквальне розуміння передбачає, що облік здійснюється автоматично, а 

це не відповідає дійсності. У той час як назва «електронний облік» вказує на 

те, що первинним для цього обліку є його здійснення саме в електронній, а не 

у паперовій формі. У зв’язку із цим, у подальшому у дослідженні йдеться 

саме про «електронний», а не про «автоматизований» облік нормативно-

правових актів, які регулюють сферу охорони здоров’я. Важливим є вказівку 

зробити на зовнішню форму виразу такого упорядкування, й на способи, які 

використовуються для цього. Н. Толкунова погоджується із виокремленням 

журнального, карткового та електронного обліку, і додає до них ще й ведення 

контрольних текстів нормативно-правових актів (вона пише: «як правило, 

виділяють чотири види обліку законодавства: журнальний, картковий, 

ведення контрольних текстів діючих нормативних актів, автоматизований 

облік законодавства» [487, с. 105]). Ведення контрольних текстів відносить 

до видів обліку також І. Ігнатьєва [153, с. 24-25], а М. Дугужева в якості 

окремого виду обліку називає також ведення зброшурованих папок [127, с. 
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48]. Однак, вище вже зазначалось, що діяльність з підтримання текстів 

нормативно-правових актів у контрольному стані має інкорпораційний 

характер, а ведення зброшурованих папок є нічим іншим, як інкорпорацією 

нормативно-правових актів за певною ознакою. Тому навряд чи можна 

погодитись із твердженням про те, що «головним завданням обліку є саме 

підтримання нормативно-правових актів у стані, що дозволяє оперативно 

одержувати необхідну правову інформацію» [119, с. 315]; що «головною 

метою обліку є накопичення і підтримання в «актуальному стані» 

нормативно-правових актів для швидкого знаходження відповідної правової 

інформації» [119, с. 191]. Щодо здійснення діяльності із підтримання текстів 

нормативно-правових актів у контрольному стані на практиці, Н. Толкунова 

справедливо зазначила, що тут необхідно відокремлювати цю інкорпораційну 

ненормотворчу діяльність від діяльності нормотворчої, та наводить приклад: 

«структурним підрозділам, які ведуть облік нормативно-правових актів ..., 

іноді присвоюється назва відділу кодифікації, тоді як кодифікація є вищою 

формою (вона використовує саме цей термін) систематизації законодавства» 

[487, с. 62]. Варто зауважити, що навряд чи вид систематизації нормативно-

правових актів можна поділяти на «вищі» на «нижчі», але дійсно, облік 

нормативно-правових актів як вид систематизації та кодифікація мають 

вельми небагато спільних рис для того, щоб назва відділу, що веде облік 

нормативно-правових актів, «відділом кодифікації», була б науково 

обґрунтованою. У цьому сенсі взагалі обирати варто узагальнюючу назву 

(наприклад відділ систематизації законодавства), бо зміна правових засад 

організаційного, функціонального призначення може актуалізувати той чи 

інший вид систематизації у різний час, а отже й вимагатиме певного 

приведення назви відділу у відповідність до його змісту, а це знову ж таки 

витрати. 

Виокремлюючи журнальний, картковий та електронний облік, слід 

зазначити, що більшість із вищезгаданих видів обліку наразі є не дуже 

поширеними. І. Ігнатьєва справедливо зазначає, що «найбільшу популярність 
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в даний час набули різні автоматизовані довідково-пошукові системи. Вони 

істотно полегшують пошук потрібного нормативно-правового акта в 

залежності від наявності у ньому певного слова або словосполучення, 

ключових слів, найменування, дати прийняття і номера акта, який прийняв, 

акт органу державної влади, предмета правового регулювання, здатні 

вміщати колосальний нормативний масив і коментарі до нього, знайомити з 

внесеними змінами і доповненнями до чинного законодавства. При таких 

можливостях інші види обліку нормативно-правових актів явно програють і 

втрачають актуальність» [153, с.24-25]. Аналогічну думку висловлює і К. 

Луценко. Вона пише: «автоматизований облік нормативних актів має 

переваги в порівнянні з іншими видами обліку (спрощений пошук, своєчасне 

оновлення інформації, можливість поєднання галузевого і ієрархічного 

принципів систематизації актів і т.д.), характеризується оперативністю, 

повнотою, загальнодоступністю» [231, с. 18]. До переваг автоматизованого 

обліку вона відносить "можливість обробки значної кількості нормативно-

правових актів, отримання повної інформації про нормативний акт, своєчасне 

оновлення інформації, оперативний доступ до актуальної правової 

інформації, можливість здійснення подальших видів систематизації на основі 

банків правових актів, сформованих в результаті автоматизованого обліку» 

[231, с. 20]. В. Ксенофонтов, погоджуючись із численними перевагами 

автоматизованого обліку, розкриває й його потенціал у майбутньому: «в 

пам’яті комп’ютера створюють банк даних всього чинного законодавства – 

правового матеріалу, який можна буде використовувати при підготовці нових 

законопроектів. Звісно ж, що у перспективі за допомогою комп’ютерної 

техніки можна буде вирішувати більш складні завдання законодавства: 

виявлення помилок, дублювань, протиріч, його більш ґрунтовну 

систематизацію та досягнення цілісної структури законодавства» [205, с. 84]. 

Таким чином, наразі навряд чи доцільно рекомендувати для здійснення 

обліку нормативно-правових актів, якими здійснюється адміністративно-

правове регулювання у сфері охорони здоров’я, інші види обліку, окрім 
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електронного. Дослідники з цім погоджуються. Наприклад, Г. Шокіров 

констатує, що «до сьогоднішнього дня найпоширенішими видами обліку 

правової інформації були журнальний, картотечний облік. Однак уже 

сьогодні найрозумнішим і ефективним видом обліку, реєстрації та подання 

правової інформації виступають саме комп’ютерні технології» [521, с. 134]. 

У частині електронного обліку нормативно-правових актів з питань 

адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я в Україні 

аргументи на користь застосування саме цього виду обліку знаходимо у 

Концепції розвитку громадського здоров’я, схваленій Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р. У тексті 

Концепції наголошено на необхідності «удосконалення аналітичної та 

інформаційної складових частин діяльності у сфері громадського здоров’я, 

створення інформаційних баз даних та системи обміну інформацією у режимі 

реального часу» [386]. Зв’язок між громадським здоров’ям та індивідуальним 

здоров’ям обумовлює необхідність розповсюдження цієї норми на усі 

нормативно-правові акти з питань адміністративно-правового регулювання у 

сфері охорони здоров’я в Україні. Здійснити таку інформаційну, аналітичну 

діяльність можна, насамперед, за рахунок обліку законодавства. 

 Вчені-юристи звертають на електронний облік як на вид 

систематизації законодавства все більше і більше уваги, і наразі ними 

розроблена навіть певна класифікація видів такого обліку. Так, зокрема, К. 

Луценко виокремлює: «поточний електронний облік – здійснюється при 

включенні до банку даних нормативно-правових актів вперше виданого 

нормативно-правового акту; інвентаризаційний електронний облік, під час 

якого до банку даних вносяться всі нормативно-правові акти, прийняті 

(видані) до впровадження процедури автоматизованого обліку [232, с. 19]. К. 

Луценко рекомендує навіть надавати перевагу саме інвентаризаційному 

електронному обліку, оскільки «повнота банку нормативно-правових актів – 

запорука подальшої ефективної систематизації, оскільки саме повне 

охоплення нормативно-правової бази ... дозволяє виділити прогалини, 
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суперечності, дублювання правових норм» [232, с. 19]. Слід погодитись із 

цією аргументацією та використувавати усі види обліку нормативно-

правових актів, якими здійснюється зокрема адміністративно-правове 

регулювання у сфері охорони здоров’я. Тим більше, що у цій сфері доволі 

значна кількість нормативно-правових актів приймалась ще до 

комп’ютерізації облікових дій. Прикладом може слугувати сформований та 

опублікований за ініціативою Міністерства охорони здоров’я України 

«Перелік наказів МОЗ, які застосовуються на території України, починаючи з 

1919 р». Саме Міністерство охорони здоров’я України здійснює облік 

нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я. Такий облік можна 

визнати офіційним і відповідно – вважати проявом систематизації 

нормативно-правових актів, у т.ч. адміністративно-правового регулювання у 

сфері охорони здоров’я. Проте, цей облік не є досконалим та повним, адже 

містить лише підзаконні нормативно-правові акти самого Міністерства. 

Отже, нові можливості електронного обліку нормативно-правових 

актів пов’язані насамперед із розширенням мережі Інтернет та спрощенням 

доступу до неї. Перевагами існування електронних баз правових даних є 

зручність, доступність, простота та швидкість пошуку й одержання 

необхідної правової інформації, оперативність її оновлення та актуалізації 

нормативно-правових актів у разі внесення до них змін. В Україні існує 

безоплатний доступ користувачів до баз національного законодавства на 

офіційних порталах Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України, інших органів державної влади (який забезпечується з 

боку держави), а також й оплатний доступ до низки комерційних правових 

баз даних. Варто згадати про реєстри нормативно-правових актів, які 

запропоновані професійними правничими громадськими організаціями, 

провідними юридичними видавництвами (наприклад, Видавничим Домом 

«Ін Юре», Видавництвом «Юрінком Інтер» тощо). Але, варто зауважити, що 

ці реєстри і бази не є офіційними, а відтак, можуть використовуватися 

виключно для довідкових цілей. Спеціальним же офіційним видом обліку, є 
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той, який здійснюється уповноваженими органами державної влади, і полягає 

у створенні державних реєстрів нормативно-правових актів. Тут доцільно 

виокремити ще декілька видів обліку, в залежності від суб’єкту, який його 

здійснює: 1) офіційний. Офіційний облік ведуть юридичні служби державних 

органів; 2) неофіційний [166, с. 363-364]. На неофіційній вид обліку вказують 

і автори монографії «Систематизація законодавства України : проблеми та 

перспективи вдосконалення», при цьому неофіційний облік реалізовується 

суб’єктами без відповідних повноважень поза межами їхньої компетенції, 

результати якої мають довідково-інформаційний характер [446, с. 37-38]. В. 

Риндюк також акцентує увагу на тому, що «Суб’єктами таких видів 

діяльності як облік та інкорпорація може бути будь-хто: органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади, наукові установи, групи вчених та практиків, 

видавництва, інші підприємства, установи, організації (юридичні особи), а 

також фізичні особи (облік та інкорпорація можуть мати офіційний та 

неофіційний характер, результатом цих видів діяльності є певним чином 

упорядкована інформація про законодавство, про нормативно-правові акти: в 

журналі, картотеці, електронному вигляді, у вигляді збірника або зібрання 

законодавства тощо)» [406]. 

Варто детально розглянути саме офіційний облік як вид систематизації 

нормативно-правових актів, яка здійснюється насамперед центральними 

органами виконавчої влади. 

Взагалі, наша держава має порівняно невелику історію здійснення 

офіційного обліку нормативно-правових актів. Після проголошення 

незалежності України окремі положення здійснення обліку регламентувались 

у Правилах обліку нормативно-правових актів та матеріалів судової і 

нотаріальної практики в судах, установах та організаціях юстиції Української 

РСР, затверджених наказом Міністра юстиції Української РСР від 26 вересня 

1973 р., на зміну яким прийшли Правила обліку нормативно-правових актів 

та матеріалів судової і нотаріальної практики в судах, органах та установах 

юстиції України 1998 р. Наразі Правила втратили чинність у зв’язку з 
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прийняттям Положення про порядок здійснення обліку та систематизації 

законодавства в органах та установах юстиції України від 15.04.2004 р. № 

31/5 (далі – Положення 2004 р.). 

 Нормативно-правова регламентація офіційного обліку як одного із 

видів систематизації законодавства протягом останніх десятиріч 

здійснювалась саме Міністерством юстиції України. В Україні згідно із 

Указом Президента України від 27 червня 1996 р. № 468/96 запроваджено 

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів. Він являє собою 

«автоматизовану систему збирання, нагромадження та опрацювання актів 

законодавства. Державний реєстр створено з метою забезпечення 

додержання єдиних принципів ідентифікації нормативно-правових актів та 

ведення їх державного обліку в межах інформаційного простору України, 

утворення фонду нормативно-правових актів і підтримання їх у 

контрольному стані, надання інформації щодо них, забезпечення 

доступності, гласності та відкритості правової інформації для користувачів» 

[326]. 

До реєстру включаються усі чинні закони України, постанови 

Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, 

декрети, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України нормативно-правові акти 

міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, органів 

господарського управління та контролю, Національного банку України, 

міжнародні договори України, рішення та висновки Конституційного Суду 

України, а також нормативно-правові акти, видані до прийняття Акта 

проголошення незалежності України, що не втратили чинності та не 

суперечать законодавству України [326]. 

Веденням державного реєстру займається виключно Міністерство 

юстиції України. Будь-яка юридична чи фізична особа може одержати копії 

еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду 

реєстру на електронних чи паперових носіях. Нормативно-правові акти, 
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включені до реєстру, постійно підтримуються Міністерством юстиції 

України в контрольному (актуальному) або ж «дієвому» стані з урахуванням 

усіх змін та доповнень. Але, не всі акти підлягають обов’язковій реєстрації у 

цьому реєстрі. Також не існує окремого реєстру, який би містив виключного 

норми щодо охорони здоров’я в цілому, або ж окремо норми 

адміністративного законодавства, які формували відносини у сфері охорони 

здоров’я. 

Проте, зважаючи на офіційний характер Реєстру, і враховуючи те, що 

він виступає результатом обліку, в тому числі і адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я, то варто розглянути норми 

Положення 2004 р. щодо цього реєстру. Так, по-перше, частина 2 Положення 

2004 р. «Документальний фонд», яка передбачає, що Міністерство юстиції 

України та його органи в межах формування та підтримання в актуальному 

стані документального фонду: – ведуть у контрольному стані «Систематичне 

зібрання чинного законодавства України» (у теках із роз’ємними замками); – 

ведуть у контрольному стані «Кодекси України» (у теках із роз’ємними 

замками); – обліковують акти законодавства України за видами з офіційних 

друкованих видань у журналах обліку; – ведуть систематичну картотеку актів 

законодавства України відповідно до Класифікатора [306]. По-друге, пункт 

2.3 «Облік актів законодавства», (саме такою є його назва) у якому 

зазначається, що «облік актів законодавства здійснюється шляхом ведення: 

систематичної картотеки актів законодавства відповідно до Класифікатора; – 

журналу обліку актів законодавства України; – журналу обліку міжнародних 

договорів; – контрольних примірників актів законодавства України» [306]. 

По-третє, порядок ведення журналів обліку як законодавства України, так і 

міжнародних договорів, передбачений у п. 2.3.4 Положення 2004 р., порядок 

ведення контрольних примірників актів законодавства України – у п. 2.3.5, а 

порядок ведення систематичної картотеки – у п. 2.3.3. Отже цілком 

зрозумілим є «алгоритм» дій під час обліку. 
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Варто зауважити, що систематична картотека об’єднує у собі акти усіх 

органів державної влади, які наділені нормотворчими повноваженнями, у той 

час як «ведення журналу обліку актів законодавства здійснюється за кожним 

видавником актів окремо шляхом внесення інформації, в якій зазначаються 

номер, дата прийняття, дата надходження, вид, видавник, назва, джерело 

опублікування актів законодавства України в офіційних друкованих 

виданнях» [306]. Що і свідчить про видове розмаїття обліку.  

Враховуючи значний потенціал офіційного електронного обліку як 

виду систематизації нормативно-правових актів, можливо, у майбутньому 

варто повністю відмовитись від ведення журналів обліку законодавства 

України та відмовитись від паперової форми систематичної картотеки актів 

законодавства відповідно до Класифікатора на користь саме електронної 

форми такої картотеки, що буде свідчити про перехід в т.ч. й системи 

охорони здоров’я на електронне врядування та буде підтверджуватись у 

єдину концепцію «електронної охорони здоров’я» (про яке вже зазначалося у 

п. 3.2), це ж сприятиме й оптимізації ресурсних витрат обліку, а отже й 

підвищенні його ефективності. 

Така пропозиція навряд чи істотним чином зашкодить відмові від 

здійснення офіційного обліку у цих паперових формах, адже підпункт 2.3.3. 

«Ведення систематичної картотеки» Положення 2004 р. передбачає, що, 

«відповідно до Класифікатора на кожний акт законодавства України 

створюється картка обліку; у картці обліку зазначаються код акта (розділу, 

статті, частини, пункту), вид акта, видавник, дата, номер, назва, джерело 

опублікування; у разі присвоєння акту законодавства України декількох 

кодів, кількість карток обліку повинна відповідати кількості присвоєних 

кодів (кожна облікова картка містить один код)» [306].  

Вся ця інформація може вноситись до електронної бази даних, що 

сприятиме «збереженню» ресурсів та підвищить ефективність пошуку 

відповідних актів. До того ж, відповідно до Положення 2004 р., електронний 

фонд Міністерства юстиції України складається із правових інформаційних 
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систем «Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів» та 

«Регіональний реєстр», а за потребою можуть застосовуватись й інші правові 

інформаційні системи («Ліга: Закон», «Законодавство» і т.п.). Правові 

інформаційні системи «Єдиний державний реєстр нормативно-правових 

актів» та «Регіональний реєстр» сформовані та підтримуються в 

контрольному (актуальному) стані Міністерством юстиції України та його 

органами відповідно до Указу Президента України від 27 червня 1996 р. 

«Про Єдиний державний реєстр нормативних актів» [326].  

Виходячи із запропонованого вище, до Положення про офіційний облік 

законодавства Міністерством юстиції України та його територіальними 

органами (норми для розробки якого запропоновано виокремити з 

Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в 

органах та установах юстиції України 2004 р.), не рекомендується включати 

норми щодо паперових журналів обліку актів законодавства України за 

кожним видавником актів окремо та обліку міжнародних договорів України, 

а також щодо ведення картотек саме у паперовій формі. Що ж до 

підтримання у контрольному стані актів чинного законодавства, варто 

зазначити те, що, доки офіційні примірники цих актів оформлюються та 

зберігаються саме у паперовій формі, це можна вважати доцільним, 

щоправда, спостерігається тенденція переходу до електронних носіїв. 

Облік нормативно-правових актів як вид систематизації тісно 

пов’язаний з їх класифікацією (класифікацією законодавства). В юридичній 

літературі класифікація протягом тривалого часу розглядалась окремо від 

обліку, навіть коли останній аналізувався як вид систематизації нормативно-

правових актів. Такий підхід пояснювався тим, що «класифікація 

законодавства має більш вузький зміст – це діяльність уповноважених 

державних органів, а також недержавних структур із наповнення офіційно 

затверджених класифікаторів, або неофіційно застосовуваних систем 

класифікації законодавства певним змістом з метою забезпечення пошуку 

інформації правового характеру» [458, с. 156]  
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На початку ХХІ ст. ситуація дещо змінилась. Логіка досліджень про 

систематизацію вже не тільки охоплює класифікацію, але й відводить їй 

чільне місце, причому не тільки у аспекті із обліку, але й іншими видами 

систематизації. Досліджуючи систематизацію законодавства у сфері охорони 

здоров’я, Ч. Олійник зауважила, що: «у науковій літературі вірно 

відзначається, що для створення єдиного інформаційно-правового простору 

необхідна класифікація, яка відображає масив нормативно-правових актів у 

всьому їх різноманітті і динаміці. Виникає цілком логічне питання: чому у 

дослідженні, присвяченому безпосередньо проблемам систематизації 

законодавства, йдеться саме про класифікатор правових актів? По-перше, на 

класифікаторі ґрунтується облік законодавства, без якого взагалі неможливе 

впорядкування та систематизація нормативного матеріалу. По-друге, без 

класифікатора є «слабкішими» роботи із кодифікації законодавства. І, 

нарешті, по-третє, класифікатор є основою для розробки схем систематичних 

зібрань (зводів) законодавства» [274, с. 23]. Також, Міністерство юстиції 

України зазначає, що «Класифікатор було затверджено на виконання 

«завдань із організації та ведення еталонної бази даних правової інформації, 

необхідної для формування правової політики, підвищення ефективності 

правового регулювання, реалізації програм законопроектних робіт, 

забезпечення правової реформи в Україні, вдосконалення обліку актів 

законодавства» [334]. Варто погодитися із Н. Кошіль у тому, що органи 

державної влади застосовують класифікацію як дію, що «передує офіційній 

інкорпорації законодавства в тій чи іншій сфері, а тому доцільно 

сформулювати низку пропозицій, спрямованих на покращення нормативної 

регламентації класифікаційної діяльності органів державної влади у частині 

конституційного законодавства» [199, с. 80]. Саме галузевий аспект вчена-

юрист піднімає для поглибленого дослідження, однак формує висновки, які є 

цілком прийнятними і для загальнотеоретичних досліджень, і для 

вузькоспеціалізованих аналогів. 
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Повертаючись до класифікації та обліку слід зазначити, що вчені-

юристи переконані у тому, що класифікація має зайняти чільне місце при 

здійснені обліку як виду ненормотворчої систематизації тому, що «масове 

поширення інформаційних правових систем ... вимагає суворої класифікації 

та уніфікації законодавства, більш чіткої його рубрикації» [240, с. 14]. Це 

пов’язано з фактом, який вірно підмітила К. Луценко: «облік здійснюється 

певним способом на підставі класифікації нормативно-правових актів» [232, 

с. 16]. Слід додати, що її теза є справедливою здебільшого по відношенню до 

обліку як виду систематизації нормативно-правових актів. До речі, 

додатковим аргументом на користь відмови від журнального та карткового 

виду обліку є те, що альтернатива електронного виду обліку усе одно 

залишиться – у вигляді Класифікатора галузей законодавства України. Отже, 

співвідношення класифікації законодавства та обліку з’ясоване, перша є 

передумовою для обліку як виду систематизації законодавства. 

Незважаючи на те, що відповідальним за Класифікатор є саме 

Міністерство юстиції України, у частині удосконалення класифікації 

нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я, у т.ч. нормативно-

правових актів з питань адміністративно-правового регулювання у сфері 

охорони здоров’я, необхідною є співпраця його із Міністерством охорони 

здоров’я України. Г. Селезньов слушно зауважив, що систематизація 

законодавства є неможливою без глибоко продуманих методологічних основ, 

однією з яких вона уважає загальноправовий класифікатор. Аналогічну 

думку щодо ролі класифікатора у систематизації законодавства у сфері 

охорони здоров’я висловила й Ч. Олійник. Вона зазначила, що «Класифікатор 

є однією з методологічних основ систематизації ... законодавства, важливим 

інструментом, без якого неможлива ефективна законодавча діяльність. Він не 

тільки дозволяє отримувати досить повну і точну інформацію про правові 

акти, а й сприяє наведенню належного порядку у систематизації» [274, с. 23-

24]. О. Босова вважає класифікатор не лише методологічною основою, а й 

фундаментом для проведення систематизації законодавства. Автор пише про 
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те, що: «ефективний облік законодавства неможливий без класифікатора 

нормативно-правових актів, який служить своєрідним фундаментом для 

систематизації всього правового масиву. Істотну роль у роботі із обліку і 

систематизації нормативно-правових актів відіграє ретельно розроблений, 

деталізований класифікатор, що допомагає здійснювати повний і достовірний 

пошук правової інформації» [274, с. 29].  

Д. Казаков погоджується із цим та підкреслює, що «істотну роль у 

діяльності із систематизації законодавства в сучасних умовах відіграє 

ретельно розроблений, деталізований класифікатор нормативно-правових 

актів, який допомагає здійснювати повний і достовірний пошук правової 

інформації. Сьогодні необхідність застосування наукових методів 

класифікації нормативно-правових актів обумовлена стрімким збільшенням 

обсягу правової інформації» [159, с. 139]. А. Соболевська узагальнила, що 

Класифікатор юристи-вчені та практики розглядають не тільки у контексті 

досліджень систематизації законодавства, але й в якості: «1. інструменту 

дослідження законодавства, без якого неможливо зорієнтуватися у чинному 

законодавстві і уявити собі все поле проблем сучасного законодавства; 2. 

засобу навчання юридичної спеціальності, який дозволяє вибудувати 

ланцюжок правових дисциплін для їх викладання, уявити весь обсяг і 

масштаб юридичної діяльності, специфіку її різновидів; 3. засобу для надання 

інформаційних послуг за чинним законодавством; 4. елементу розвитку і 

вдосконалення законодавства, який дозволяє виявляти більш опрацьовані і 

менш опрацьовані розділи законодавства, «порожні клітинки», прогалини, 

які підлягають заповненню» [458, с. 144-145]. Саме це й обумовлює роль 

його як передумови обліку законодавства. 

О. Рукосуєва підкреслює важливість Класифікатору для подальшої 

інформатизації, а саме: «сучасний етап розвитку української правової 

системи характеризується зростанням ролі технологій побудови різних 

систем класифікації актів законодавства як важливого елемента прийняття 

правових рішень різного рівня, забезпечення правовою інформацією 
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державних та суспільних структур, а також громадян, формування єдиного 

інформаційно- правового простору країни» [414].  

Майже аналогічні міркування висловлює й Ю. Лєрмонтов, а саме: 

«класифікація, що відображає масив нормативно-правових актів у всьому їх 

різноманітті та динаміці і організує його у систему, є необхідним елементом 

формування єдиного інформаційно-правового простору. Система 

класифікації, що представляє законодавство в систематизованому 

доступному для огляду вигляді, може бути використана у різних 

автоматизованих системах. Інтеграція класифікаторів з окремих підстав, що 

утворюють систему класифікації, має велике значення в стандартизації 

формування та ведення правових інформаційних систем, удосконалення та 

спрощення процесів обміну інформацією» [218, с. 104]. Однак вчені-юристи 

підкреслюють, що у контексті систематизації законодавства «визначальне 

значення ... має надання класифікатору саме офіційного характеру. Саме 

класифікатор, що має загальнообов’язковий характер, зможе виконувати 

функцію єдиної «мови спілкування» різних органів і організацій, що 

займаються законодавчою і правозастосовчою діяльністю. Офіційно 

уніфікована система пошуку інформації створює основу для формування 

єдиної внутрішньо узгодженої системи законодавства» [274, с. 24].  

Ще з часів СРСР в УРСР та потім у незалежній Україні облік 

нормативно-правових актів здійснюється відповідно до офіційно 

затвердженого Класифікатора. Підпункт 2.3.3. Положення про порядок 

здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах 

юстиції України 2004 р. передбачає, що «акти законодавства класифікуються 

відповідно до Класифікатора, який вміщує перелік розділів і підрозділів. 

Розділи і підрозділи Класифікатора мають цифрові позначення – коди. Коди 

у відповідності до Класифікатора проставляються на полях тексту акта 

законодавства. Код за Класифікатором присвоюється акту в цілому, а також 

його розділам, статтям, частинам, пунктам. Коди проставляються проти 

окремих частин акта законодавства (статей, частин, пунктів)» [306].  
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Останню редакцію Класифікатора галузей законодавства України було 

затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 2 червня 2004 р. Він 

розроблявся «з метою забезпечення виконання завдань з організації та 

ведення еталонної бази даних правової інформації, необхідної для 

формування правової політики, підвищення ефективності правового 

регулювання, реалізації програм законопроектних робіт, забезпечення 

правової реформи в Україні, вдосконалення обліку актів законодавства, а 

також забезпечення автоматизованого обміну правовою інформацією» [334].  

По відношенню до Класифікатора галузей законодавства України слід 

зазначити, що він не оновлювався із дати свого затвердження, хоча з 2004 р. 

відбулось багато змін у чинному законодавстві України. Це все свідчить про 

те, що наразі офіційна класифікація законодавства України, яку здійснюють 

органи Міністерства юстиції України, навряд чи відповідає своїй основній 

меті – сприянню систематизації законодавства України. Як слушно зазначив 

Ю. Лєрмонтов, «цілі систематизації законодавства, для досягнення яких 

створюються класифікатори, призначені різним користувачам, різноманітні. 

Це інформаційний пошук, перегляд відповідного законодавства, організація 

єдиного інформаційно-правового простору, створення зібрань (зводів) 

законодавства, виявлення прогалин і суперечностей чинного законодавства 

тощо. Залежно від таких цілей існують й різноманітні вимоги, що 

пред’являються до принципів класифікації: за галузями права, за темами 

правового регулювання, за хронологією прийняття правових актів, за видам 

правових актів тощо.» [218, с. 103]. Одразу ж слід зауважити, що автор 

перерахував не принципи, а підстави класифікацій законодавства, помилково 

їх ототожнивши. Варто підкреслити і те, що, як свідчить назва «Класифікатор 

галузей законодавства України», в Україні було обрано класифікаційний 

підхід, що базується саме на поділі законодавчого масиву на галузі 

законодавства. Однак, хоча Класифікатор і має назву «Класифікатор галузей 

законодавства України», структура його рубрик часто не відповідає структурі 
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відповідної галузі законодавства, що й ускладнює ситуацію, а тим більше в 

сучасних умовах реформування.  

Наприклад, рубрика 080.000.000 «Адміністративне законодавство. 

Адміністративний процес» має таку структуру, яка майже унеможливлює 

облік нормативно-правових актів, регулювати відносини у різних сферах 

суспільного життя, в т.ч. і сфера охорони здоров’я не є із цього винятком.  

А саме, до аналізованої рубрики входять такі підрубрики:  

080.010.000 – Адміністративний процес. Загальні положення.  

080.010.010 – Система адміністративної юстиції. 

 080.010.020 – Діяльність адміністративних судів. Підвідомчість. 

Підсудність.  

080.010.030- Адміністративні судді. їх статус та компетенція.  

080.010.040 – Адміністративне судочинство у суді першої інстанції. 

 080.010.050 – Перегляд судових рішень. 

 080.010.060 – Виконання рішень суду. 

 080.020.000 – Адміністративна відповідальність. Адміністративне 

стягнення.  

080.030.000 – Окремі види адміністративних правопорушень.  

080.040.000 – Органи (посадові особи), уповноважені розглядати 

справи про адміністративні правопорушення.  

080.050.000 – Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.  

080.060.000 – Виконання постанов про накладення адміністративних 

стягнень.  

Для обліку нормативно-правових актів регулювати відносини у сфері 

охорони здоров’я значно більш корисною є рубрика 250.000.000 «Охорона 

здоров’я населення», водночас слід підкреслити, що сучасне законодавство 

України наразі не містить однойменної галузі (хоча очевидно, що укладачі 

Класифікатору уважали інакше). До структури цієї рубрики входять наступні 

підрубрики:  
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250.010.000 – Загальні питання охорони здоров’я населення.  

250.020.000 – Органи управління у системі охорони здоров’я 

населення. 

250.030.000 – Медичне страхування,  

250.030.010 – Загальні питання медичного страхування.  

250.030.020 – Обов’язкове медичне страхування.  

250.030.030 – Добровільне медичне страхування.  

250.040.000 – Державні, відомчі, приватні заклади охорони здоров’я.  

250.050.000 – Підготовка і перепідготовка працівників охорони 

здоров’я.  

250.060.000 – Соціальні гарантії та забезпечення працівників органів 

охорони здоров’я.  

250.070.000 – Ліцензування, надання дозволів в медичній діяльності.  

250.080.000 – Реєстрація лікарських засобів.  

250.090.000 – Лікувально-профілактична допомога населенню. 

 250.090.010 – Протезування.  

250.090.020 – Забезпечення медикаментами та ліками. 

 250.090.030 – Наркологічна допомога.  

250.090.040 – Психіатрична допомога та права громадян під час її 

надання. 

 250.090.050 – Трансплантація органів людини.  

250.090.060 – Донорство.  

250.090.070 – Диспансеризація. 

 250.100.000 – Охорона здоров’я матері та дитини. 

 250.110.000 – Санітарно-епідемічне благополуччя населення. 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд.  

250.120.000 – Профілактика масових інфекційних і неінфекційних 

захворювань.  

250.130.000 – Медико-соціальна експертиза.  
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250.140.000 – Санаторно-курортне лікування (будинки відпочинку, 

санаторії тощо) (див. 270.080.030).  

250.150.000 – Приватна медична практика. 

 250.160.000 – Нетрадиційна медицина. 

 250.170.000 – Благодійна медична допомога. Фонди.  

359 250.180.000 – Відповідальність за порушення законодавства про 

охорону здоров’я населення.  

Аналіз рубрики 250.000.000 «Охорона здоров’я населення» 

Класифікатора вказує на те, що вона потребує свого докорінного оновлення 

(варто ще раз підкреслити, що в останнє Класифікатор переглядався при його 

затвердженні у 2004 р.). Ч. Олійник щодо систематизації законодавства у 

сфері охорони здоров’я відмітила, що вона передбачає значну аналітичну 

роботу, яка має проводитись з урахуванням «нових напрямів та проблем 

охорони здоров’я» [274, с. 8]. При цьому слід виходити не з поточного стану 

законодавства (як було зроблено у 2004 р.), а з акцентом на теоретичні 

розробки з відповідного питання. Адже, як справедливо зазначив Д. Казаков, 

«структура класифікатора правових актів повинна відрізнятися стабільністю 

(особливо це стосується верхнього рівня). Недотримання цієї умови 

призводить до необхідності, у разі внесення змін до класифікатора, 

переіндексації великої кількості раніше оброблених документів. Однак по 

мірі розвитку законодавства модифікація класифікатора є неминучою. Тому 

слід сформувати найбільш стабільну частину предметного класифікатора (2-3 

верхніх рівня) і переглянути можливість включення до нього нових рубрик і 

одночасно виключення застарілих рубрик без внесення відповідних змін до 

ієрархічної структури класифікатора» [159, с.147]. Існує думка про те, що 

«побудова науково-обґрунтованої системи класифікації передбачає наявність 

зв’язків класифікатора із базовими законами (кодексами). Необхідним є 

узгодження структури розділу (рубрики) предметного класифікатора зі 

схемою відповідного кодификаційного акту» [159, с. 146]. Але тут постає 

питання про передчасність та недоцільність застосування саме такого 
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критерію, зважаючи на об’єктивну неможливість (про це вже зазначалося) 

прийняття на сьогодні саме кодифікованих актів у сфері охорони здоров’я. 

Також в юридичній літературі висловлюються думки про необхідність 

обов’язкового врахування «практичної» складової при формуванні рубрик 

Класифікатора та у подальшому – при формуванні блоків автоматизованої 

системи отримання інформації: «1) для необмеженого кола осіб; 2) для 

медичних працівників; 3) для осіб, які здійснюють управління системою 

охорони здоров’я» [274, с. 19]. Слід визнати недоцільним такий підхід з 

урахуванням того, що підвищення доступності нормативно-правових актів є 

лише одною з функцій їхньої систематизації, яку найбільш ефективно 

реалізовувати через нормотворчі види систематизації та такий її 

ненормотворчий вид, як інкорпорація.  

Що ж до обліку, то у разі необхідності відповідні суб’єкти ймовірно що 

нададуть перевагу ознайомленню з відповідним розділом Класифікатору, 

пошуку в електронних базах даних, та підставі цього зможуть зорієнтуватись 

у нормативному матеріалі. Тобто, Класифікатор, побудований з урахуванням 

сучасних теоретичних розробках з урахуванням структури чинного 

законодавства, надасть набагато більш детальну та корисну інформацію, ніж 

Класифікатор, адаптований під пересічну особу. Варто додати, що «сучасна 

систематизація ... повинна відповідати саме сучасним станам законодавства і 

бути стабільною» [274, с. 42].  

Виходячи із вимог стабільності, враховуючи тривале реформування 

системи охорони здоров’я в Україні та пріоритетності, яку на її сучасному 

етапі надано саме адміністративно-правовому регулюванню у цій сфері, 

спираючись на новітні теоретичні розробки щодо груп суспільних відносин, 

яке воно охоплює, слід запропонувати цілу низку змін та доповнень до 

рубрики 250.000.000 «Охорона здоров’я населення» Класифікатора галузей 

законодавства України.  

При цьому слід додержуватись такої, що наразі не завжди 

застосовується у Класифікаторі, «десяткової» системи класифікації. Варто 
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пояснити, що «полягає цей спосіб у виділенні заздалегідь суворо обмеженого 

числа головних розділів (десяти), із подальшим розподілом між цими 

розділами наявного матеріалу» [445, с. 123-124]. Застосування «десяткової» 

системи класифікації зробить кожну із підрубрик Класифікатора більш 

ємною та продуманою [445, с. 124].  

Варто зауважити, що в українській юридичній літературі поки що не 

пропонувалось назв для підрубрик рубрик Класифікатора галузей 

законодавства України. Наприклад, рубрика 250.000.000 «Охорона здоров’я 

населення» включає в себе підрубрику 250.030.000 «Медичне страхування», 

яка, у свою чергу, складається також з підрубрик:  

250.030.010 – Загальні питання медичного страхування.  

250.030.020 – Обов’язкове медичне страхування (зважаючи на те, що ця 

сфера ще не забезпечена ще нормативно-правими актами).  

250.030.030 – Добровільне медичне страхування. 

 Слід запропонувати «іменувати підрубрики із нумерацією у другій 

частині з трьох (тобто ххх.ООО.ххх), підрубриками першого рівня, а 

підрубрики із нумерацією у третій частині із трьох (тобто ххх.ххх.000) 

підрубриками другого рівня. Варто констатувати, що розробники 

Класифікатора галузей законодавства України очевидно виходили з позиції, 

відповідно до якої в Україні вже сформувалась та існує така галузь 

законодавства, як галузь охорони здоров’я населення – адже у контексті 

аналізу Класифікатора вчені зазначають, що «підставою предметної 

класифікації є сполучення таких, що складись, самостійних галузей 

законодавства із комплексними, які регулюють різноманітні сфери 

суспільного життя» [229, с.191]. Слід сформулювати пропозиції щодо 

оновлення загальної структури рубрики 250.000.000 «Охорона здоров’я 

населення», тобто перелік підрубрик першого рівня. Наразі аналізована 

рубрика містить такі підрубрики першого рівня:  

362 250.010.000 – Загальні питання охорони здоров’я населення. 
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 250.020.000 – Органи управління у системі охорони здоров’я 

населення.  

250.030.000 – Медичне страхування.  

250.040.000 – Державні, відомчі, приватні заклади охорони здоров’я.  

250.050.000 – Підготовка і перепідготовка працівників охорони 

здоров’я.  

250.060.000 – Соціальні гарантії та забезпечення працівників органів 

охорони здоров’я. 

 250.070.000 – Ліцензування, надання дозволів в медичній діяльності. 

 250.080.000 – Реєстрація лікарських засобів. 

 250.090.000 – Лікувально-профілактична допомога населенню. 

 250.100.000 – Охорона здоров’я матері та дитини.  

250.110.000 – Санітарно-епідемічне благополуччя населення. 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд.  

250.120.000 – Профілактика масових інфекційних і неінфекційних 

захворювань.  

250.130.000 – Медико-соціальна експертиза.  

250.140.000 – Санаторно-курортне лікування (будинки відпочинку, 

санаторії тощо) (див. 270.080.030).  

250.150.000 – Приватна медична практика.  

250.160.000 – Нетрадиційна медицина.  

250.170.000 – Благодійна медична допомога. Фонди.  

250.180.000 – Відповідальність за порушення законодавства про 

охорону здоров’я населення.  

Варто погодитись із розміщенням підрубрики 250.010.000 «Загальні 

питання охорони здоров’я населення» на першому місці. Однак, враховуючи 

зміст сучасних стратегічних документів про реформу сфери охорони 

здоров’я, варто додати до цієї назви ще й «згадку саме про громадське 

здоров’я», що підтверджується і у пряцях вчених-адміністративістів, зокрема 

Є. Белей. Таким чином, назва підрубрики буде мати такий вигляд: «Загальні 
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питання охорони здоров’я населення. Громадське здоров’я». Підрубрика 

першого рівня 250.030.000 «Медичне страхування» з усіма своїми 

підрубриками другого рівня має бути «переміщена», адже фактично «вона 

має відношення до фінансування сфери охорони здоров’я. Оскільки 

підрубрики, присвяченій фінансовому забезпеченню сфери охорони здоров’я, 

у Класифікаторі немає, можна запропонувати ввести її». Також слід 

підкреслити, що ця підрубрика розміщена на третьому місці в аналізованій 

рубриці 250.000.000 «Охорона здоров’я населення»: підрубрику 250.030.000 

«Медичне страхування» розміщено одразу після підрубрик 250.010.000 

«Загальні питання охорони здоров’я населення» та 250.020.000. «Органи 

управління у системі охорони здоров’я населення». Таке «високе місце» 

серед підрубрик першого рівня, а також подальша конкретизації цієї 

підрубрики (250.030.010 «Загальні питання медичного страхування», 

250.030.020 «Обов’язкове медичне страхування» і 250.030.030 «Добровільне 

медичне страхування») не відображає сучасних реалій та стану розвитку 

вітчизняного законодавства щодо медичного страхування в Україні. Варто 

констатувати, що до того, як ринок медичного страхування почне повноцінно 

функціонувати, навряд чи необхідно окремо виділяти йому підрубрику 

першого рівня, ще й з подальшою її деталізацією на підрубрики другого 

рівня. Наразі настільки обмаль нормативно-правового матеріалу із цього 

питання, що це є недоцільним. Відповідно, навряд чи можна погодитись із 

думкою О. Рукосуєвої, що «визначена частина рубрик (підрубрик) 

Класифікатора є правомірною саме з точки зору побудови структури 

відповідної галузі законодавства або галузі юридичної науки. Класифікатор 

має свої специфічні цілі, і його структура не повинна механічно повторювати 

структуру відповідних галузей законодавства. Одним із критеріїв виділення 

тієї чи іншої рубрики (підрубрики) визнається наявність визначеного, 

достатньо розвиненого масиву нормативно-правових приписів» [414]. 

Підрубрика першого рівня 250.040.000 «Державні, відомчі, приватні заклади 

охорони здоров’я» має бути розміщена одразу ж після підрубрики 
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250.020.000. «Органи управління у системі охорони здоров’я населення». 

Варто також зауважити, що поняття «відомство» у законодавстві України 

наразі майже не використовується, а тому назва цієї підрубрики потребує 

свого оновлення. Крім того, ця підрубрика потребує подальшої деталізації,а 

саме: – варто виокремити державні, комунальні та приватні заклади охорони 

здоров’я в окремі підрубрики (класифікація за формами власності), а також у 

межах державних закладів охорони здоров’я відокремити ще й ті, що 

перебувають у підлеглості Міністерства охорони здоров’я України, від тих 

закладів охорони здоров’я, що знаходяться у підлеглості щодо інших органів 

виконавчої влади. А також наразі ця підрубрика взагалі не згадує про 

комунальні заклади охорони здоров’я, і про приватну медичну практику 

(підрубрика 250.150.000 – Приватна медична практика розміщена окремо), 

що не узгоджується у реаліях часу. Це вносить певну плутанину при 

ознайомленні з суб’єктами, які надають медичні та профілактичні послуги з 

охорони здоров’я). Для подолання цього недоліку варто запропонувати 

найменування 250.030.000 «Заклади охорони здоров’я усіх форм власності. 

Приватна медична практика» й прив’язати їх назву до реалії сучасного часу. 

Наступні підрубрики першого рівня 250.050.000 – Підготовка і 

перепідготовка працівників охорони здоров’я, 250.060.000 – Соціальні 

гарантії та забезпечення працівників органів охорони здоров’я, 250.070.000 – 

Ліцензування, надання дозволів в медичній діяльності, 250.080.000 – 

Реєстрація лікарських засобів мають стати підрубриками другого рівня, а 

отже це передбачає потребу перемістити їх до більш об’ємних підрубрик 

першого рівня. А підрубрика першого рівня 250.090.000 – Лікувально-

профілактична допомога населенню – навпаки, є надзвичайно об’ємною з 

точки зору обсягу відповідного нормативного матеріалу, що зумовлює 

потребу поділу її на дві підрубрики першого рівня, перша із яких має бути 

зорієнтованою на профілактичні заходи, а друга – мати відношення суто до 

медичної допомоги. Таким чином, можна запропонувати ввести такі 

підрубрики першого рівня: 250.040.000 «Профілактичні заходи у сфері 
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охорони здоров’я» та 250.050.000 «Медична допомога». До підрубрики 

першого рівня «Профілактичні заходи у сфері охорони здоров’я» можна 

включити підрубрики другого рівня: «Санітарно-епідемічне благополуччя 

населення. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд» (наразі це 

підрубрика першого рівня 250.110.000), «Профілактика масових інфекційних 

і неінфекційних захворювань» (наразі це підрубрика першого рівня 

250.120.000), інші. До підрубрики першого рівня «Медична допомога» можна 

включити такі підрубрики другого рівня: «Первинна медична допомога», 

«Вторинна медична допомога», «Третинна медична допомога», «Паліативна 

допомога», «Нетрадиційна медицина» (наразі це підрубрика першого рівня 

250.160.000), інші. Нарешті, підрубрики першого рівня 250.100.000 – 

Охорона здоров’я матері та дитини, 250.110.000 – Санітарно-епідемічне 

благополуччя населення. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд, 

250.120.000 – Профілактика масових інфекційних і неінфекційних 

захворювань, 250.130.000 – Медико-соціальна експертиза, 250.140.000 – 

Санаторно-курортне лікування (будинки відпочинку, санаторії тощо), 

250.160.000 – Нетрадиційна медицина, 250.170.000 – Благодійна медична 

допомога. Фонди, мають бути перетворені у підрубрики другого рівня та 

відповідно – переміщені до більш ємних підрубрик першого рівня. І лише 

розміщення на першому рівні підрубрики 250.180.000 «Відповідальність за 

порушення законодавства про охорону здоров’я населення» слід визнати 

доцільним, коли йдеться про рубрику 250.000.000 «Охорона здоров’я 

населення». У підрубриці першого рівня 250.180.000 «Відповідальність за 

порушення законодавства про охорону здоров’я населення» слід розмістити 

підрубрику другого рівня «Адміністративна відповідальність за порушення 

законодавства про охорону здоров’я населення», а у цій підрубриці другого 

рівня – відсилання на підрубрику першого рівня 080.020.000 

«Адміністративна відповідальність. Адміністративне стягнення» рубрики 

080.010.000 «Адміністративний процес. Загальні положення». Як зазначає Д. 

Казаков, «для вирішення проблеми дублювання у предметному 
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класифікаторі використовується механізм взаємних відсилань між 

рубриками, який вироблений теорією і практикою класифікації. За 

допомогою механізму посилань забезпечуються взаємні зв’язки між цими 

галузями, що у свою чергу сприяє формуванню оптимальної структури 

класифікатора» [159, с. 145]. Водночас, згадку про адміністративні 

правопорушення у сфері охорони здоров’я слід розмістити у таких 

підрубриках першого рівня рубрики 080.010.000 «Адміністративний процес. 

Загальні положення»:  

080.030.000 – Окремі види адміністративних правопорушень.  

080.040.000 – Органи (посадові особи), уповноважені розглядати 

справи про адміністративні правопорушення. 

 080.050.000 – Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.  

080.060.000 – Виконання постанов про накладення адміністративних 

стягнень. Тим самим, узгодивши їх із сучасними доктринальними 

положеннями щодо розуміння адміністративного процесу (наприклад, роботи 

В. Колпакова, Р. Мельинка, С. Стеценка, О. Миколенка, О. Кузьменко та ін). 

Повертаючись до структурування рубрики 250.000.000 «Охорона 

здоров’я населення» зазначимо, що до неї в якості підрубрик першого рівня 

можна було б включити наступні: «Фармацевтичне забезпечення охорони 

здоров’я», «Матеріально-технічне забезпечення охорони здоров’я», 

«Організаційне забезпечення охорони здоров’я», а також «Інші питання 

охорони здоров’я». До підрубрики першого рівня «Матеріально-технічне 

забезпечення охорони здоров’я» також можна включити підрубрику другого 

рівня «Благодійна медична допомога. Фонди» (наразі це підрубрика першого 

рівня 250.170.000), підрубрику другого рівня «Протезування» (наразі це 

підрубрика першого рівня 250.090.010), а також додати норми, які мають 

пряме відношення до фінансування охорони здоров’я, з підрубрик 

110.020.010 «Державний бюджет України», 110.020.030 «Місцевий бюджет», 

110.020.040 «Бюджетна класифікація» рубрики 110.000.000 «Фінанси і 
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кредит» за умови розміщення відповідних відсилань, інші. До підрубрики 

першого рівня «Фармацевтичне забезпечення охорони здоров’я» можна 

включити підрубрику другого рівня «Забезпечення медикаментами та 

ліками» (наразі це підрубрика першого рівня 250.090.020), інші. До 

підрубрики першого рівня «Організаційне забезпечення охорони здоров’я» 

можна також включити таки підрубрики другого рівня: «Підготовка і 

перепідготовка працівників охорони здоров’я» (наразі це підрубрика 

першого рівня 250.050.000), «Соціальні гарантії та забезпечення працівників 

органів охорони здоров’я» (наразі це підрубрика першого рівня 250.060.000), 

«Ліцензування, надання дозволів в медичній діяльності» (наразі це 

підрубрика першого рівня 250.070.000), «Реєстрація лікарських засобів» 

(наразі це підрубрика першого рівня 250.080.000), інші. До підрубрики 

першого рівня «Інші питання охорони здоров’я» можна включити такі 

підрубрики другого рівня: «Охорона здоров’я матері та дитини» (наразі це 

підрубрика першого рівня 250.100.000), «Медико-соціальна експертиза» 

(наразі це підрубрика першого рівня 250.130.000), «Санаторно-курортне 

лікування (будинки відпочинку, санаторії тощо)» (наразі це підрубрика 

першого рівня 250.140.000, інші. Нарешті, враховуючи вагому роль 

адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я на 

сучасному етапі реформи системи охорони здоров’я в цілому, слід 

запропонувати до кожної підрубрики першого рівня включити в якості 

підрубрики другого рівня таку, що безпосередньо передбачає розміщення у її 

межах актів законодавства, що містять відповідні норми. Наприклад, у 

підрубриці першого рівня «Профілактичні заходи у сфері охорони здоров’я» 

доцільно було б розмістити підрубрику другого рівня «Адміністративно-

правове регулювання здійснення профілактичних заходів у сфері охорони 

здоров’я», у підрубриці першого рівня «Медична допомога» – підрубрику 

другого рівня «Адміністративно-правове регулювання організації надання 

медичної допомоги, у підрубриці першого рівня «Фармацевтичне 

забезпечення охорони здоров’я» – підрубрику другого рівня 
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«Адміністративно-правове регулювання фармацевтичного забезпечення 

охорони здоров’я», тим самим охопивши весь предмет регулювання. 

Якщо вести мову про т.з. неофіційний облік, то майже у кожному 

юридичному відділі чи іншому структурному підрозділі закладів охорони 

здоров’я, який відповідає за юридичне обслуговування, здійснюється «облік 

нормативно-правових актів, які ухвалюють як на законодавчому рівні, так і 

на рівні видання підзаконних нормативно-правових актів, і переважне місце 

серед них належить саме наказам Міністерства охорони здоров’я України» 

[467, с. 244]. Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 

26.11.2008 № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну 

службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного 

підприємства, установи та організації» (далі – Загальне положення), 

юридична служба органу виконавчої влади, підприємства утворюється як 

самостійний структурний підрозділ, вид якого залежить від обсягу, характеру 

та складності правової роботи (департамент, управління, відділ, сектор). На 

підприємстві функції юридичної служби може виконувати один або кілька 

юрисконсультів відповідної категорії. 

Основним завданням юридичної служби є «організація правової 

роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та 

запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів 

органом виконавчої влади, підприємством, їх керівниками та працівниками 

під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а 

також представлення інтересів органу виконавчої влади, підприємства в 

судах» [499]. 

Відповідно до п. 10 та п. 11 Загального положення юридична служба 

підприємства та органу виконавчої влади, відповідно до покладених на неї 

завдань, веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, 

забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання, збирає 

інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих 

виданнях. Облік актів законодавства і міжнародних договорів України може 
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здійснюватися шляхом ведення: систематичної картотеки або журналів 

обліку» [330]. Але це все не заважає існуванню певний «профільних» 

реєстрів. Наприклад, Державні реєстри нормативно-правових актів з окремих 

питань господарської та управлінської діяльності можуть формуватися також 

відповідними органами виконавчої влади. Так, наприклад,наказом 

Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 8 червня 2004 

р. затверджено Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів 

з питань охорони праці [499, с. 317-318]. О. Бесараб зазначає, що у 

Держприкородонслужбі здійснюється облік нормативно-правових актів 

відповідно до Типової інструкції з діловодства. На офіційному сайті 

Держприкордонслужби можна знайти нормативно-правову базу з 

прикордонних питань, а отже їх реєстр. Разом із тим поза увагою 

електронного обліку залишається нормотворча діяльність начальників 

регіональних управлінь та органів охорони держкордону України, накази і 

розпорядження, які «застосовуються під час правозастосовчої діяльності на 

кордоні» [38, с. 9], що свідчить про неповний облік нормативно-правових 

актів, а отже і його знижену ефективність 

Якщо вести мову про сайт МОЗ України, то в наявності є лише 

сторінка із усіма наказами, яке видає цей центральний орган виконавчої 

влади. Також цей веб-ресурс містить гіперпосилання на інші офіційні веб-

сайти суб’єктів правотворчості: Президент України, Кабінет Міністрів 

України, Верховна Рада України та ін. Тому, вести мову про детальну 

існуючу систему обліку нормативно-правових актів, які видало Міністерство 

охорони здоров’я України, передчасно. Хоча, тут варто погодися із З. Гладун 

[84, с. 390-392], який зауважує, що законодавство про охорону здоровʼя 

України «є комплексною галуззю законодавства і являє собою сукупність 

нормативних актів, які регулюють організаційні, економічні, соціальні, 

трудові, майнові та особисті відносини, що виникають у звʼязку із наданням 

медичної допомоги населенню (пацієнтам) та проведенням заходів щодо 

охорони індивідуального і громадського здоровʼя. Сьогодні систему 
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українського законодавства про охорону здоровʼя складають: 1) ратифіковані 

Україною міжнародно-правові акти; 2) конституційне законодавство; 3) 

загальне законодавство про охорону здоровʼя населення; 4) галузеве 

законодавство, яке містить правові акти, що регулюють суспільні відносини, 

учасниками яких є медичні працівники і пацієнти.» [84, с. 390]. Він 

справедливо зазначає, що за період незалежності України, в основному, 

сформована нормативно-правова база з питань охорони здоровʼя, до складу 

якої входить 170 законів, 195 указів Президента України, 505 постанов 

Кабінет Міністрів України, 2927 нормативних наказів Міністерства охорони 

здоров’я України, а разом – понад 5,5 тисяч законодавчих і підзаконних 

нормативно-правових актів [84, с. 391]. Такої ж думки дотримуються й інші 

вчені-юристи, які поглиблено досліджують проблематику правового, зокрема 

адміністративно-правового, регулювання у сфері охорони здоров’я 

(наприклад, праці С. Стеценка, Р. Гревцової тощо). 

Переконатися у доводах З.Гладуна можливо, відкривши у мережі 

Інтернет офіційну веб-сторінку Верховної Ради України, де міститься 

розподіл документів згідно їх юридичної класифікації. Так, згідно даним, які 

містяться на цій сторінці, законодавство про охорону здоров’я складається із 

9148 актів різної юридичної сили. Надалі, цей розподіл деталізується на 

наступні підвиди:  

«90 10 Державні медичні програми — 179 

90 20 Органи та заклади охорони здоров’я — 949 

90 30 Лікувально-профілактична допомога населенню (безплатна, 

платна, пільги по оплаті). Медичні огляди — 3160/1356 

90 30 10 Протезування — 12 

90 30 20 Донорство — 74 

90 30 30 Трансплантація органів — 64 

90 30 40 Наркологічна допомога. Алкоголізм. Примусове лікування — 

106 
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90 30 50 Психіатрична допомога та дотримання прав громадян при її 

наданні — 71 

90 30 60 Заходи по боротьбі зі СНІДом. Венеричні захворювання — 260 

90 30 70 Забезпечення медикаментами та ліками. Медтехніка — 1327 

 90 30 80 Диспансеризація населення — 15 

 90 31 Наркотичні засоби. Психотропні речовини — 357 

90 40 Санітарно-епідеміологічне благополуччя. Державний санітарний 

нагляд — 734 

90 50 Медичне страхування — 13 

90 60 Нетрадиційна медицина — 16 

90 70 Приватна медична практика — 19 

90 80 Захворювання, при яких надаються пільги на житло — 5 

90 90 Пільги медпрацівникам — 5 

90100 Лікарські рослини — 3 

90110 Листки непрацездатності — 24 

90120 Медико-соціальна експертиза. Встановлення інвалідності — 125 

90130 Охорона материнства і дитинства — 1155 

90140 Дитяче харчування — 51 

90150 Санаторно-курортне лікування (санаторії, бази, будинки 

відпочинку. Путівки) — 616 

90160 Фізкультура і спорт — 2045 

90170 Рятувальні служби — 251» [524]. 

Всі акти розташовані за тематикою та мають комплексний характер, 

оскільки містять норми багатьох галузей права, зокрема адміністративного, 

цивільного, кримінального, фінансового, трудового, соціального 

забезпечення тощо. Міністерство охорони здоров’я України за участю інших 

центральних органів виконавчої влади у співпраці з Верховною Радою 

України та Кабінет Міністрів України, хоча і провело значну роботу із 

формування нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я, але щороку 

Міністерство охорони здоров’я України приймає біля тисячі наказів, певна 
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частина з яких є актами саме нормативного характеру. Так, «у 2010 році 

Міністерство прийняло 832 накази (в 2009 році – 1103 накази), з яких 62 

спільно з іншими центральними органами виконавчої влади, 35 наказів 

нормативного характеру зареєстровано в Міністерстві юстиції України. 

Більшу частину нормативних актів, які регулюють діяльність української 

системи охорони здоровʼя, становлять саме підзаконні акти, що свідчить про 

слабкість, законодавчу невизначеність, і що найгірше, нестабільність 

правового поля цієї галузі» [524]. Наявність значної кількості розпорядчих 

урядових, галузевих та т.з. відомчих актів, що діють у сфері охорони 

здоровʼя, призводить до того, що вони нерідко дублюють, суперечать один 

одному, «ускладнюють» їх застосування і, як результат, не сприяють 

«розвиткові системи охорони здоров’я, а ще й спричиняють негативні 

наслідки, гальмуючи і стримуючи її розвиток» [84, с. 391]. Тому, цілком 

доцільним є здійснення саме обліку нормативно-правих актів, які містять 

адміністративно-правові норми у сфері охорони здоров’я, задля подальшого 

використання, і, найголовніше, для підтримання законодавства у 

актуальному, достовірному(контрольному) та зручному для застосування 

стані. 

Також, є актуальним проведення обліку як локальних актів, що містять 

адміністративно-правові норми у сфері охорони здоров’я, так й 

адміністративних договорів. На це слушно вказує О. Ордина, розглядаючи 

проблеми систематизації системи джерел адміністративного права, й 

акцентує увагу на необхідності використання «обліку при систематизації 

саме адміністративних нормативно-правових договорів. Вона, зважаючи на 

федеративний устрій досліджуваної країни, веде мову про актуальність 

ведення реєстру адміністративних нормативно-правових договорів, а також 

створення автоматизованої бази даних про договори та погодження» [277, с. 

68]. Також цікавою є думка Е. Карнаухової, яка вважає, що «основною 

формою систематизації локальних нормативно-правових актів є облік, 

оскільки він дозволяє зробити «швидко доступним» увесь величезний масив 
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цих актів [164, с. 6], [277, с. 67]. Хоче ці положення сформовані із акцентом 

на нормотворчий досвід іноземної країни, однак його можна було б 

дослідити й урахувати, щоправда із акцентом на реалії національної 

нормотворчості, й в Україні. 

Заслуговує на увагу, у світлі докорінної реформативності галузі 

охорони здоров’я і те питання, що З. Гладун порушував у своїх працях, а 

саме це проблематика правової природи протоколів лікування та їх 

систематизація. У контексті аналізу державної реєстрації актів Міністерства 

охорони здоров’я України, він слушно відзначив: «На практиці зустрічаються 

і накази Міністерство охорони здоров’я, які не зареєстровані у Міністерстві 

юстиції України. Мова йде про так звані «протоколи лікування певних 

захворювань», які затверджуються відповідними наказами Міністерство 

охорони здоров’я … Ось саме ці накази, які затверджують відповідні 

протоколи лікування тих чи інших захворювань, хоча і мають, по суті, чисто 

організаційний і технологічний зміст і характер, не реєструються у 

Міністерстві юстиції України. Саме через це їх юридична природа є спірною, 

забезпечити загальнообов’язковість їх застосування практично неможливо, а 

значить, і нереально встановити відповідальність за їх невиконання» [87, с. 

142]. Вчений-юрист вважає, що протоколам лікування притаманний «суто 

організаційний і технологічний» зміст і характер, цілком правильно не 

зараховуючи їх до суто правових норм. Але, ці норми права можна все ж 

таки віднести і до адміністративно-процедурних, зважаючи на те, що, на 

сьогодні Міністерство юстиції України провело державну реєстрацію наказу 

Міністерства охорони здоров’я України, який дає можливість українським 

лікарям використовувати міжнародні протоколи лікування та найпередовіші 

методики надання медичних послуг. 

Варто зауважити, що Міністерство охорони здоров’я України на своєму 

офіційному сайті утворило електрону базу даних, у якій розмістили перелік 

хвороб, протоколи для лікування яких затверджені ним або перекладені 

українською мовою (адже застосування зарубіжних протоколів лікування 



301 
 
може бути ускладнення внаслідок неможливості їх перекладу лікарем, який 

не володіє відповідною іноземною мовою), а також «виклало» у вільний 

доступ «Зміни до Методики розробки та впровадження медичних стандартів 

(уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової 

медицини», які були затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 29.12. 2016 р. №1422, що свідчить про певні зрушення у 

проведенні обліку адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я 

з боку Міністерства [177]. 

Не варто помилково ототожнювати облік нормативно-правових актів 

як вид систематизації законодавства із моніторингом нормативно-правових 

актів, якому останнім часом приділяється певна увага у середовищі вчених-

юристів, в т. ч. вітчизняних, в аспекті дослідження його ресурсу у світлі 

аналізу проблеми систематизації законодавства, в т. ч. й із використанням 

ресурсу її різних видів. Безперечно, певний зв’язок між моніторингом 

нормативно-правових актів та систематизації законодавства у всьому її 

видовому розмаїтті є, однак ототожнювати його як із систематизацією в 

цілому, так й із її окремими видами не варто. Перш за все, слід зупинитися на 

розумінні моніторингу нормативно-правових актів, який у більшості своїй 

розглядається як «діяльність зі спостереження, аналізу та оцінки нормативно-

правових актів задля прогнозування подальшого розвитку законодавства та 

підвищення його регулюючої сили» [174, с. 21]. 

Отже, детальний аналіз запропонованого визначення свідчить про те, 

що його сутність полягає у «роботі» із наявним законодавством, яка 

знаходить прояв у спостереженні, аналізі, оцінці. Отже, жодних зусиль щодо 

упорядкування, збору, розташування у певній послідовності у єдиному 

збірному акті, а тим більше про «переробку» змісту чинних нормативно-

правових актів взагалі мова не йде. Спостереження, аналіз та оцінка 

нормативно-правових актів не передбачає їх модифікації, внесення будь-яких 

змін, доповнень, заміни їх зовнішньої форми існування, а лише передбачають 

формулювання висновків щодо «прогнозування подальшого розвитку 
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законодавства та підвищення його результативного впливу» [174, с.21]. 

Відповідний зміст моніторингу нормативно-правових актів зумовлює й 

багатоманіття його видового розмаїття як-то: за суб’єктом (може бути будь-

який суб’єкт, в т. ч. й наукові установи, які досліджують проблематику 

правового, в т. ч. адміністративно-правового, регулювання відносин у сфері 

охорони здоров’я, заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців 

за відповідним напрямом, окремі фізичні особи, громадські професійні 

організації тощо), за характером (офіційний та неофіційний, змішаний), за 

територіальним аспектом поширення (загальнодержавним, регіональним і 

локальним), за часовою ознакою (на постійній основі, тимчасовий, разовий), 

за безпосереднім об’єктом (всього законодавства, окремих видів нормативно-

правових актів), за безпосереднім предметом регулюючого впливу 

нормативних актів (що регулюють або ж всі, або окремі сфери суспільних 

відносин, пов’язаних із охороною здоров’я), за цільовим призначенням (із 

формулюванням доктринальних пропозицій, із формулюванням пропозицій 

щодо удосконалення законодавства, порівняльно-правових висновків та 

пропозицій тощо), за безпосередньою підставою (нормативно-правовий акт, 

ініціатива невідкладного суб’єкта тощо) тощо. Отже, порівнюючи 

моніторинг та облік нормативно-правових актів, слід зазначити наступне. 

Хоча вони й пов’язані із опрацюванням нормативно-правових актів (і у 

цьому полягає їх схожість), втім різним є їх змістовне та цільове 

призначення. Якщо моніторинг – це спостереження, аналіз, оцінка 

відповідних нормативно-правових актів (можна стверджувати, що це по 

відношенню до останніх моніторинг має т. з. «пасивний» характер), має в той 

час як облік – це упорядкування, підтримання нормативно-правових актів у 

«контрольному» (актуальному, робочому) стані, об’єднання шляхом 

розміщення у журналах, картотека, на електронних носіях, у реєстрах (по 

відношенню до нормативно-правових актів він має «активний» характер, 

передбачає певну активність щодо них, хоча і не таку, яка є характерною для 

інших видів систематизації законодавства). Отже, за змістовним та цільовим 



303 
 
призначенням моніторинг нормативно-правових актів неможна вважати 

видом систематизації законодавства, в т. ч. помилково ототожнювати із 

обліком як одним із видів систематизації законодавства. 

В той же час не варто їх абсолютно протиставляти, бо певні зв’язки між 

ними все ж таки є, що пов’язані із «опрацюванням» нормативно-правових 

актів, формулювання певних пропозицій, висновків, які можуть 

використовуватися при використанні ресурсів систематизації законодавства в 

цілому, та окремих її різновидів. Моніторинг нормативно-правових актів, у т. 

ч. й тих, які зорієнтовані на врегулювання відносин у сфері охорони здоров’я 

може або ж передувати, або ж супроводжувати, або ж здійснюватися за 

результатами обліку, як, до речі, й інших видів систематизації законодавства. 

Тим більше, що в умовах пошуку оптимальних шляхів максимального 

використання ресурсу моніторингу нормативно-правових актів вітчизняними 

вченими-юристами формулюється різноманітні, в т. ч. й новаторські, 

пропозиції, які є прийнятними як для всього законодавства, так й для 

адміністративного законодавства, що регулює відносини у сфері охорони 

здоров’я в Україні. У цьому аспекті варто зупинитися на положеннях, 

запропонованих Б. Кіндюком та А. Золотарьовою хоча і щодо моніторингу 

нормативно-правових актів у сфері охорони природи, однак за своїм змістом 

цілком прийнятним і для аналогічних актів які регулюють суспільні 

відносини у сфері охорони здоров’я в Україні, тим більше в умовах 

реформаційних процесів та пошуку шляхом підвищення ефективності дій 

таких нормативних правових актів. Особливість їх роботи полягає у тому, що 

вони пропонують відійти від використання у процесі моніторингу 

нормативно-правових актів від суто описових методів, які «не дають змоги 

провести об’єктивний аналіз стану та якості нормативно-правових актів» 

[174, с. 17]. І у цьому із ними варто погодитися. Натомість доцільним 

вбачається впровадження активного використання «методики, яка базується 

на методах математичної статистики та дає змогу отримати конкретні 

кількісні показники кожного з актів» [174, с. 18], а також «визначити 
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історичну динаміку кількісних показників прийнятних за різних історичних 

часів в Україні нормативно-правових актів» [174, с. 18].  

Пропонується певна етапність (стадійність) у використанні таких 

методів, а саме: «1) оцінка ієрархічної побудови нормативно-правового акта; 

2) підрахунок кількісних показників документа; 3) аналіз отриманих 

результатів» [174, с. 18]. Це, у свою чергу, передбачає використання: а) т. з. 

кількісних характеристик до яких пропонується віднести «загальну суму 

знаків…, кількість статей у законі, … середню кількість знаків, які 

припадають на статтю в кожному документі, … середньоквадратичне 

відхилення» [174, с. 18]; б) розрахунків, а саме: «коефіцієнт варіації…, який 

показує коливання кількості знаків у статтях, та коефіцієнту асиметрії…, за 

допомогою якого можна дослідити розподіл обсягу матеріалу» [174, с. 18; 80, 

с. 122-123]. Таким чином, будь-який нормативно-правовий акт розглядається 

у вигляді «цифрового масиву», а це вже «дозволяє застосовувати до нього 

математичні методи» [174, с. 18]. На перший погляд такі положення 

викликають подив й зумовлюють порушення питання про те, навіщо взагалі 

здійснювати моніторинг, із використанням математичних методів, 

«опрацюванням» нормативно-правових актів саме в аспекті «цифрового 

масиву». І це має рацію в аспекті базових положень сучасної правової науки 

щодо феномену моніторингу нормативно-правових актів, систематизації 

законодавства у всьому її видовому розмаїтті. 

Втім, в умовах новаційності підходів до формування наукового 

підґрунтя для систематизації законодавства в цілому, а також 

адміністративного законодавства, в т. ч. у сфері охорони здоров’я, цілком 

можливим і логічним є використання нових підходів до дослідження ресурсу 

вищезазначених правових явищ. У аспекті використання математичних 

методів моніторингу адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я дозволяє: а) визначитись із ієрархічною побудовою відповідних 

нормативно-правових актів, які формують адміністративне законодавство у 

сфері охорони здоров’я (як правило, «розділ-стаття», хоча може бути й 
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«розділ-стаття-частини-пункти»), а отже прослідкувати ступінь уваги з боку 

законодавця до врегулювання того чи іншого проблемного питання. 

Безперечно, слід враховувати все розмаїття нормативно-правових актів, які 

формують адміністративне законодавство у сфері охорони здоров’я, різні 

вимоги щодо його побудови і структури. Втім, саме показники ієрархічної 

побудови акта все ж таки дозволяє сформулювати висновки щодо 

ґрунтовності підходу його розробників до врегулювання певних питань у 

сфері охорони здоров’я, сфери регулюючого впливу відповідно акту (або ж 

окремий блок однорідних відносин, або ж підгалузевий, галузевий, 

міжгалузевий підхід), його узгодженості із іншими нормативно-правовими 

актами, які також регулюють відносини у зазначеній сфері охорони здоров’я, 

і його відмінності від тих, на зміну яким (якому) цей акт було прийнято; б) 

розрахунок провести розподілу кількісних показників (загальної суми знаків 

та їх розподілу між структурними елементами нормативно-правового акту), 

що дозволяє з’ясувати ступінь охоплення розробниками акту того чи іншого 

акту, ступінь деталізації тих чи інших положень, а отже сформулювати щодо 

того, чи будуть вноситися зміни та доповнення після набуття чинності актом, 

або ж у зв’язку із модифікацією сфери регулюючого впливу акту. Окрім того, 

чи є підстави для підзаконної (якщо мова йде про законодавчі акти) 

регламентації положення акту, а отже й «ризиків» для різноваріативності 

застосування акту, для його ефективності. Більш того, ці показники свідчать 

про те, яким саме питанням розробник акту приділяє найвищу увагу (чим 

більше знаків у статті, частині, пункті, а також й у розділі тим, більше 

деталізований є відповіде питання). Це особливо важливо в аспекті 

впровадження у сфері охорони здоров’я нових явищ – сімейних лікарів, 

декларування у сфері надання медичних послуг, створення медичних округів, 

впровадження медичного страхування, діяльності з надання послуг у сфері 

охорони здоров’я, впровадження електронної медицини тощо. Аналіз 

кількісних показників «змістовного» наповнення нормативного акту у його 

розподілі за розділами, статтями, частинами, пунктами дозволяє 
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сформулювати висновки про «важливість» для розробників актів (а у їх 

сукупності й держави в цілому) декларативних положень, чи все ж таки тих, 

які мають «суто спрямованість», переважають «політичні причини 

прийняття» [174, с. 22], чи все ж таки реальне прагнення забезпечити 

тривалість та ефективність регулюючого впливу на відповідні суспільні 

відносини. Окрім того, кількісні показники дозволяють в цілому простежити 

рівномірність або нерівномірність, системність або ж несистемність 

нормотворчості у тій чи іншій сфері суспільних відносин, в т. ч. у сфері 

охорони здоров’я. Більше того, можна стверджувати, що такі розрахунки та 

аналіз ієрархічної побудови є вельми важливими і для «збірних» 

систематизаційних актів для з’ясування перспектив їх подальшого 

застосування, в т. ч. в аспекті ефективності останньої.  

Отже, порівнюючи облік з різними видами систематизації, не варто 

ототожнювати його із моніторингом, хоча в наявності роботи, безпосередньо 

присвячені проблематиці моніторингу та кодифікації законодавства[Кіндюк], 

оскільки це, хоча й дещо пов’язані між собою дії, втім це не різнопорядкові 

види систематизації законодавства. Моніторинг нормативно-правових актів, 

покликаних регулювати суспільні відносини у сфері охорони здоров’я в 

Україні, в т. ч. й систематизаційних актів, може сприяти систематизації 

законодавства у зазначеній сфері суспільних відносин, за рахунок 

«опрацювання» відповідного об’єкту систематизації до використання ресурсу 

різновидів її, у процесі такого використання і, безперечно, за підсумками, 

тим самим виконуючи попередньо-прогностичну та підсумково-

прогностичну функції. 

Облік нормативно-правових актів, в т. ч. й тих, які містять 

адміністративно-правові норми, покликані регулювати відносини у сфері 

охорони здоров’я, слід відмежовувати від простого підрахунку тих актів, які 

на певну дату регулюють відповідні відносини. У разі використання ресурсу 

обліку мова йде не тільки про просто збирання їх та перерахування, 

розмежування у логічні послідовності, а й про постійно здійснювану 
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діяльність із підтриманням зібраних актів у «контрольному» стані, що 

пов’язане із урахуванням змін та доповнень до них. Облік є діяльністю, яка є 

постійною, отже у цьому аспекті облік відрізняється від інкорпорації, 

консолідації та кодифікації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я, які завершуються підготовкою збірки або зібрання нормативно-

правових актів, консолідованого або ж кодифікованого актів.  

Не варто ототожнювати облік адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я й із інкорпорацією адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я, навіть враховуючи їх певну схожість, яка полягає у 

ненормотворчому їх характері. Так, дійсно як облік, так і інкорпорація 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я не мають ознак 

нормотворчості, не пов’язані із підготовкою нових нормативно-правових 

актів (у т. ч. збірних), а лише із підготовкою або ж збірок, зібрань 

нормативно-правових актів або ж витягів із них, чи систем накопичення та 

пошуку нормативно-правових актів. В той же час, незважаючи на певну 

схожість, облік та інкорпорація адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я істотно відрізняються своїми результатами, а саме: якщо 

інкорпорація пов’язана із зібраннями, збірками нормативно-правових актів, в 

т. ч. й тими, які містять адміністративно-правові акти покликані регулювати 

відносини у сфері охорони здоров’я, які мають ознаки «певної стабільності» 

(підготовлений на певний момент, у подальшому вони можуть і не 

змінюватися за рахунок нових збірок чи зібрань), які можуть 

використовуватися для правопросвітницької діяльності, у навчальному, 

науковому процесі, можливо й правозастосуванні. В той же час вони є не 

офіційними джерелами права. У випадку ж із обліком адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я результатами й журнали обліку 

актів, картотеки цих же актів,електронні носії із ними, а також реєстри 

нормативно-правових актів, в т. ч. державні реєстр. Вони, безперечно, не є 

джерелами права, однак їх призначення є набагато ширшим, то вони 

зорієнтовані на правопросвітницьку діяльність (в т. ч. спрощення доступу до 
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відповідних актів, пошуку їх для реалізації закріплених у них 

адміністративно-правових норм, покликаних регулювати відносини у сфері 

охорони здоров’я), правозастосування для будь-яких суб’єктів і, безперечно, 

на навчальний процес, наукову діяльність, експертну діяльність тощо. Ці 

реєстри, журнали, картотеки містять не витяги, а певні тексти відповідних 

актів й більше того «підтримуються» у «контрольному» (актуальному, 

робочому) стані. Відповідні результати обліку «динамічними», тобто 

передбачають урахування результатів поточної нормотворчості, а отже є 

«ціннішими» у порівнянні із з збірками та зібрання, що істотно збільшує 

ефективність обліку на відміну від інкорпорації законодавства.  

Облік адміністративного законодавства сфері охорони здоров’я не 

варто помилково ототожнювати й із аналізом відповідного законодавства, 

оскільки останній не передбачає діяльності, яка б охоплювала й підтримувала 

законодавство, в т. ч. й адміністративне у сфері охорони здоров’я, у 

«контрольному» стані, із розміщенням його у певних накопичувальних 

системах. Безперечно, інтелектуальна робота певним чином притаманної й 

обліку, однак різними із них є змістовне наповнення, підсумки й цільове 

призначення.  

Проблематика із помилковим понятійним ототожненням пов’язано із 

«дефектністю» дефінітивного унормування у сучасному вітчизняному 

законодавстві. Як наслідок, немає загальнообов’язкового визначення «облік», 

«консолідація», «систематизація», «інкорпорація», «законодавство» тощо. На 

цей недолік вже неодноразово зверталася увага вчених-фахівців у галузі 

теорії права, вчених-представників галузевих правових наук, юристів-

практиків тощо. Не зважаючи на різні їх підходи до формування таких 

визначень, у тому що вже давно назріла потреба прийняття «базового» 

законодавчого акту, який би цей понятійний ряд закріпив й слугував «базою» 

для галузевої нормотворчості та правозастосування. Таким актом цілком міг 

би бути Закон України «Про нормативно-правові акти» (наприклад, роботи 
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Н. Онищенко, Н. Пархоменко, О. Петришина, С. Погребняка, Л. Горбунової, 

О. Костенко тощо).  

Це питання набуває особливої актуальності в умовах докорінного 

перегляду засад вітчизняної правової доктрини щодо розуміння системи 

джерел в цілому та система джерел адміністративного права зокрема, поява 

нових, модифікацій вже існуючих тощо. За таких умов унормованість 

понятійного ряду лише позитивно позначилась би результатах вирішення 

цього питання уніфікації доктринальних та нормативних положень, а отже й 

підвищенню ефективності нормотворчості та правозастосування. 

Ресурс обліку саме як виду систематизації законодавства, зокрема 

адміністративного у сфері охорони здоров’я, формується за рахунок його 

ознак, які доповнюють одна одну у своїй сукупності й забезпечують 

самостійність обліку у виданому розмаїті адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я. Серед таких ознак, в т. ч. й тих, які згадувалися у цій 

роботі, варто виділяти наступні:  

а) саме «спрощене», у порівнянні із іншими видами систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, його змістовне 

наповнення, яке взагалі позбавлене будь-яких ознак нормотворчості. Коли 

мова йде саме про облік законодавства, акцент уваги зроблено на збиранні, 

фіксуванні у певній логічній послідовності відповідних нормативно-правових 

актів, зберігання їх у контрольному (робочому,актуальному» стані й 

формуванню певних систем його накопичення. Саме тому цілком 

виправданим облік нормативно-правових актів в цілому й тих, які 

безпосередньо зорієнтовані перед на врегулювання відносин у сфері охорони 

здоров’я, розглядати в якості простого виду систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я. Цілком можна 

вважати його й «технічним» видом систематизації законодавства, бо жодних 

підвищених вимог щодо суб’єктів його здійснення немає.  

б) головним завданням обліку адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я є підтримання останнього в такому стані, який би 
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забезпечував простоту пошуку потрібного акту, а отже й застосування. Саме 

тому для обліку характерним є «контрольний», або ще його називають 

«робочим», «актуальним», стан відповідних актів для того, щоб доступ до 

них, пошук їх та їх застосування дійсно було простим.  

в) із «контрольним» станом предмету обліку безпосередньо пов’язана 

наступна його ознака, а саме адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я має бути у повному обсязі та у достовірному стані. Саме 

тому цілком виправданим з огляду на специфіку адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я є його збір та розташування у певній 

логічній послідовності у різних системах його накопичення. Об’єктивно 

неможливим є його накопичення у одній єдиній системі (і деліктного, і 

процедурного тощо). Саме тому цілком виправданим є впровадження різних 

реєстрів нормативно-правових актів, які містять адміністративно-правові 

норми, покликані регулювати суспільні відносини у сфері охорони здоров’я, 

за сферою безпосереднього регулюючого впливу (організація охорони 

здоров’я, медична діяльність, фармацевтична діяльність, їх підвидовий поділ 

тощо), за суб’єктом видання актів, за територіальним масштабом дії, за 

характером акту тощо. У цьому аспекті всі реєстри мають містити відповідні 

акти у повному обсязі (на відміну від, скажімо, від інкорпорація, яка 

передбачає можливість її упорядкування у збірки, зібрання витягів із 

нормативно-правових актів) та у достовірному стані. Так, облік є переважно 

технічною діяльністю за своїм змістом, втім це не означає, що його суб’єктом 

може будь-яка пересічна особа. Для того, щоб опрацьовувати нормативно-

правові акти, в т. ч. й ті що містять адміністративно-правові норми у сфері 

охорони здоров’я, а може це й ускладнює облік саме таких нормативно-

правових актів, потрібні певні знання і компетентності, бо важливе 

забезпечити включення, а у подальшому і підтримання у «контрольному» 

стані нормативно-правових актів у повному обсязі та у достовірному стані. 

Хоча ця діяльність і не вимагає надмірних фахових, зусиль в той же час вони 

все ж таки мають бути, в т. ч. й це можуть бути особи із різним рівнем 
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правничий фахової освіти та компетентності, хоча це не обов’язково мають 

бути представники держави або органів місцевого самоврядування (за 

винятком, щоправда, державних реєстрів актів).  

г) для обліку, з урахуванням специфіки його змісту, характерним є й 

множинність та розмаїття суб’єктів його здійснення, серед яких як офіційно 

уповноважені публічно-владні суб’єкти, так і ті, які такими повноваженнями 

не наділені. Безперечно, значний обсяг виконують Міністерство юстиції 

України, Міністерство охорони здоров’я України, їх територіальні органи, 

втім не варто применшувати роль й в обліку й т. з. локальних суб’єктів, серед 

яких і установи охорони здоров’я різної форми власності й інші суб’єкти. 

Окрім того, облік можуть здійснювати заклади вищої освіти, післядипломної 

освіти, наукові установи, видавництва, громадські організації тощо. Цікавим 

є те, що в умовах перегляду джерел національного законодавства, в т. ч. й у 

сфері охорони здоров’я, може модифікуватися й коло суб’єктів обліку 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я. Не варто 

забувати про потребу обліку міжнародних договорів, міжнародно-правових 

актів з відповідних питань, рішень ЄСПЛ, які стосуються відповідної сфери 

регулюючого впливу тощо. Не буде зайвим нагадати і про облікові претензії 

судових установ щодо правових позиції відповідного змісту.  

д) оперативність та економічність (економність) процедури обліку 

відповідних актів у порівнянні із рештою видів систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я. Оперативність 

пов’язана із спрощеністю змістовного наповнення обліку, він не передбачає 

надмірних зусиль щодо удосконалення адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я, пошуку прогалин, колізій, підготовки збірного акту, 

а тим більше нового за змістом. Така спрощеність й зумовлює його 

оперативність. Щодо економічності (економності) обліку адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я слід зазначити наступне. Якщо 

процедура обліку є простою, не вимагає витрат надмірного характеру щодо 

залучення різних кадрів (наділених правом законодавчої ініціативи, 
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нормотворчими повноваженнями тощо), витрати часу (проходження різних 

стадій підготовки проекту, погодження, обговорення, прийняття, набуття 

чинності тощо), матеріальних витрат (хоча певні витрати і є, однак у разі 

використання електронного обліку, їх розмірі є зменшеними у порівнянні із 

витратами інших видів систематизації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я).  

Щоправда, цей вид останньої є постійним, на відміну від інших видів 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я. 

Саме тому, «опрацьовуючи» чинне законодавство, підтримуючи його у 

«контрольному» стані, формуючи його у певні системи накопичення, облік 

фактично виступає передумовою для всіх інших видів систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я. Для підготовки 

інкорпоративних (інкорпораційних) збірок та зібрань законодавства, 

кодифікованих та консолідованих актів необхідним є «робочий» матеріал, 

який фактично і формує облік адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я.  

е) результатом обліку адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я є певні системи накопичення, якими є: спеціальні журнали 

(журнали реєстрації актів МОЗ України, актів з питань профілактики 

захворювання ВІЛ-СНІДу, протокольного супроводу лікування окремих 

видів хвороб, впровадження Державної програми «Доступні ліки», 

ліцензування діяльності з надання послуг у сфері охорони здоров’я тощо), 

картотеки із оформленням картки кожного окремого нормативно-правового 

акту, електронні носії інформації (електронні диски тощо) і безперечно 

реєстри, в т. ч. й державні. Саме за таким підсумковим результатом обліку 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я можливим є й 

видовий його поділ на: журнальний, картковий, електронний. Втім цілком 

можливим є й дещо його узагальнений видовий поділ – паперовий та 

електронний, безперечно із максимальним поширенням останнього в умовах 
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впровадження програм електронного врядування, електронної демократії та 

електронного простору в Україні.  

ж) безпосередньою його підставою слугує або ж нормативно-правовий 

акт, який впроваджує імператив щодо його здійснення (наприклад, щодо 

державних реєстрів, які здійснюють Міністерство юстиції України, МОЗ 

України, їх територіальні органи тощо), або ж ініціатива будь-якого суб’єкта 

щодо здійснення такого обліку актів для виконання певних завдань 

(наприклад, своїх статутних завдань). Саме за такою ознакою цілком 

можливим є поділ обліку адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я на: офіційний та неофіційний облік адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я, а також обов’язковий та 

необов’язковий (добровільний, ініціативний) облік адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я. Враховуючи різні підстави доступу 

до системи накопичення відповідного законодавства облік адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я цілком можна запропонувати 

поділити на: безоплатний (безкоштовний) та оплатний (платний).  

Слід повторити, що реальний ресурс обліку адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я формулюється лише за рахунок 

поєднання всіх цих ознак і зміна хоча б однієї із них впливає на загальний 

ресурс обліку адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я 

зокрема. Узагальнення всіх ознак цього виду систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я дозволяє 

запропонувати авторське його визначення як виду систематизації, який 

здійснюються шляхом збирання, розташування у логічній послідовності 

адміністративного законодавство у сфері охорони здоров’я, зберігання його у 

«контрольному» (актуальному, робочому) стані та формування систем для 

його накопичення та пошуку. Важливо зупинитися і на з’ясуванні ступеню 

ефективності цього виду систематизації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я. Звертаючи увагу на незначні (у порівнянні із рештою 

видів систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони 
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здоров’я) витрати обліку й одночасно на наявність постійно існуючого 

результату – систем накопичення відповідного законодавства у 

«контрольному» стані (насамперед, в сучасних умовах інформатизації та 

автоматизації суспільства превалюючим результатом все ж таки варто 

вважати реєстр актів), що спрощує доступ до відповідного законодавства з 

боку будь-якого суб’єкта, пошук відповідних актів, а отже і їх застосування, 

що фактично і є метою систематизації законодавства в цілому, облік варто 

розглядати в якості простого, найбільш ефективного поточного виду 

систематизації законодавства, зокрема адміністративного у сфері охорони 

здоров’я. Особливо це питання актуалізується в умовах докорінних 

реформаційних процесів у сфері охорони здоров’я, у правовій доктрині щодо 

перегляду системи права є виокремлення їх нових елементів, перегляду 

положень адміністративно-правової науки щодо системи адміністративного 

права, джерел адміністративного права, пріоритетів нормотворчості, в т. ч. й 

щодо використання ресурсу всіх видів систематизації адміністративного 

законодавства, в т. ч. й у сфері охорони здоров’я, в аспекті обґрунтування 

зміни джерел регулювання організаційно-правових, адміністративно-

деліктних, адміністративно-процедурних, адміністративно-процесуальних 

відносин в Україні, запозичення позитивного зарубіжного нормотворчого та 

правозастосовчого досвіду. Цілком логічним виглядає використання ресурсу 

обліку адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я саме як 

постійного різновиду систематизації паралельно із іншими видами останньої 

для формування їх передумов та предмету. У цьому сенсі цілком 

виправданим є виокремлення його в якості самостійного виду систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я й усунення будь-

яких підстав для його помилкового ототожнення із суспільними правовими 

явищами (наприклад, моніторингом адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я) та применшення ролі і значення для систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні взагалі і 

у період докорінних реформ зокрема. 
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Отже, зважаючи на вищезазначене, можна навести наступні висновки. 

1. Обґрунтовується доцільність розгляду обліку адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я, не зважаючи на розмаїття підходів 

щодо цього питання у вітчизняній правовій науці, в якості самостійного 

різновиду відповідного законодавства, ресурс якого формують його 

специфічні ознаки. Останніми пропонується вважати: 

а) «спрощене» змістовне наповнення, яке полягає у збиранні, 

фіксування у логічній послідовності адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я, зберігання його в актуальному (контрольному) стані, 

створенні соціальних систем їх накопичення;  

б) головним його завданням є підтримання адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я у актуальному (контрольному) стані 

задля оперативного доступу до нього та його застосування; 

в) предметом цього є адміністративне законодавство у сфері охорони 

здоров’я у його повному обсязі та достовірному стані; 

г) розмаїття суб’єктів здійснення серед з яких як уповноважені суб’єкти 

публічної адміністрації (наприклад, Міністерство юстиції України), так й 

інші суб’єкти, які не є такими, що, у свою чергу, зумовлює розмаїття видів 

обліку адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я; 

д) оперативність, економічність; 

е) результатом є спеціальні журнали, картотеки, електронні носії 

інформації, реєстри (в т. ч. Єдиний державний реєстр нормативно-правових 

актів та спеціальні системи накопичення адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я та його пошуку); 

ж) підставою є або нормативно-правовий акт, який передбачає 

обов’язкову процедуру реєстрації та включення до певної системи 

накопичення нормативно-правових актів, які містять адміністративно-правові 

норми, покликані регулювати суспільні відносини у сфері охорони здоров’я, 

або ж прояв ініціативи будь-якого суб’єкта інших адміністративних 

правовідносин у сфері охорони здоров’я.  
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Ознаки доповнюють одна одну і лише у сукупності формують 

унікальний ресурс обліку адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я, а отже і самостійне його місце у всьому видовому розмаїтті видів 

систематизації відповідного законодавства. 

2. Формулюється авторське визначення обліку адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я як виду систематизації, який 

здійснюється шляхом збирання, розташування у логічній послідовності 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, зберігання його в 

актуальному (контрольному) стані та формування спеціальних систем для 

його накопичення та пошуку. 

3. Доводиться існування видового розмаїття обліку 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я та можливість 

виокремлення: 

а) за суб’єктами здійснення офіційного (в т. ч. спеціального) та 

неофіційного обліку; 

б) за ступенем нормативної регламентації імперативної вимоги щодо 

здійснення обов’язкового та необов’язкового (добровільного) обліку; 

в) за сферою територіального поширення загальнодержавного, 

локального, регіонального; 

г) за безпосереднім предметом – облік законодавчих актів, що містять 

адміністративно-правові норми, покликані регулювати відносини у сфері 

охорони здоров’я, облік підзаконних нормативно-правових актів 

відповідного змістового наповнення; 

д) залежно від сфери безпосереднього регулюючого впливу 

відповідного законодавства – облік відповідного законодавства, що регулює 

засади організації охорони здоров’я, у сфері медичної діяльності, у сфері 

фармацевтичної діяльності тощо; 

е) залежно від витрат щодо доступу до його результатів безкоштовний 

(безкоштовний доступ) та платний; 
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є) залежно від безпосереднього результату – журнальний, картковий 

(картотеки), електронний (електронні носії інформації, реєстри нормативно-

правових актів, в т. ч. державні) тощо. 

4. Обґрунтовується, з урахуванням специфіки ресурсу, доцільність 

використання обліку адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я як найпростішого, найзручнішого для правозастосування виду 

систематизації на постійній основі одночасно із іншими її видами (в т. ч. на 

всіх етапах), особливо в умовах активізації докорінних реформаційних 

процесів у сфері охорони здоров’я. Пріоритетність має відводитися 

використанню ресурсу офіційного (в т. ч. спеціального) електронного обліку, 

із акцентом на впровадження державних реєстрів відповідного законодавства 

(на рівні Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я 

України, місцевих органів виконавчої влади, Верховного Суду тощо) й 

забезпечення безкоштовного доступу до них. У реформаційний період у 

сфері охорони здоров’я ефективність обліку адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я є високою за рахунок забезпечення 

поточного, зручного, оперативного доступу, пошуку повного достовірного 

інформаційного матеріалу при мінімальних витратах. 

 

 

4.2. Інкорпорація адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я: особливості та перспективи  

 

 

Систематизація законодавства України в сучасних умовах 

реформування здійснюється доволі активно, що пов’язане із багатьма 

факторами (зокрема із активізацією процесів реформування), які зумовлюють 

появу значної кількості нових нормативно-правових актів. Вона може 

здійснюватися, як вже неодноразово зазначалося, у всьому розмаїтті, яке 

використовується на різних етапах розвитку правової системи країни, 
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проведення реформ тощо. Доцільним є, в рамках цього дослідження, 

детальний розгляд кожного виду систематизації задля виокремлення її 

специфічних ознак та аналізу необхідності використання, в т. ч й у процесі 

упорядкування адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні. 

Як вже зазначалося, використання ресурсу кодифікації безпосередньо 

пов’язане із значними витратами різних ресурсів (часових, кадрових, 

матеріальних тощо). І безпосередньо для сфери охорони здоров’я в умовах 

провадження докорінних реформ й прийняття значної кількості нових й 

внесення змін до вже чинних нормативно-правових актів важливим є 

використання ресурсу тих видів систематизації, які є фактично 

«проміжними» для досягнення підсумкового результату кодифікаційної 

реформи. 

Тих видів систематизації, які пов’язані із меншими витратами, не 

пов’язані із модифікацією змісту чинних актів, й зорієнтовані на «поточне 

спрощення» застосування чинного законодавства у пореформений період. І 

саме тому цілком доцільним є аналіз інших, окрім кодифікації, видів 

систематизації законодавства в цілому й адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я зокрема. 

Заслуговує на прискіпливе вивчення такі види систематизації 

законодавства у сфері охорони здоров’я як інкорпорація. Розпочати слід з 

традиційного аналізу його визначення, яким «оперують» фахівці як у галузі 

теорії права, так і галузевих правових науках. 

Втім аналіз назви «інкорпорація» (лат. іncorporation) слід розуміти як 

«включення у свій склад», «приєднання» [453, c. 199]. Ці положення у 

повному обсязі сприйняті й представниками правничої науки, як вченими-

теоретиками права, так і представниками правничих галузевих наук. Так, 

наприклад О. Скакун зазначає, що інкорпорація – «це спосіб систематизації, 

що полягає у поєднанні та розміщенні нормативно-правових актів повністю 

або частково у тому чи іншому порядку (хронологічному, алфавітному, 
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предметному тощо) у збірки чи зібрання після певної технічної обробки без 

зміни їх змісту» [450, с. 385]. Це визначення є доволі об’ємним та містить 

вказівку одразу на декілька складових. По-перше, зазначається про те, що 

існують найрозповсюдженіші види інкорпорації, які згадують у своїх працях 

й інші вчені, а саме за хронологічною, алфавітною, предметною ознакою. По-

друге, О. Скакун одразу додає у наведене визначення й очікуваний від цього 

виду систематизації результат, а саме – як кінцеву мету даного процесу 

(інкорпорація, як й інші види систематизації, становить певний процес, який 

здійснюють уповноважені суб’єкти та формується із логічно послідовних дій) 

– збірки чи збірники нормативно-правових актів. Майже аналогічне 

визначення міститься й у роботі А. Мелехіна [250, с. 339]. 

Н. Желєзняк зауважує, що інкорпорація чинного законодавства 

знаходить вираз «у повному або частковому об’єднанні в алфавітному, 

хронологічному, системно-предметному порядку нормативно-правових актів 

певного рівня у різного роду збірники з метою забезпечення зацікавлених 

осіб текстами відповідних нормативно-правових актів із всіма їх офіційними 

змінами та доповненнями» [139, c. 142]. Інкорпорацію О. Шестоперов 

називає «зовнішньою систематизацією законодавства» [516, с. 10]. О. 

Луценко, що досить чітко виокремлює реальний зміст цього виду 

систематизації, – технічне (редакційне) упорядкування у збірки чи зібрання 

без змістовного перероблення тих нормативно-правових актів, які підлягають 

упорядкуванню, наголошуючи на тій самій т.з. «зовнішній» ознаці, також 

зазначає, що інкорпорація включає й «підготовку чинних редакцій 

нормативних правових актів» [231, с. 12]. Але із цього визначення можна 

виокремити одразу декілька результатів процесу, які відрізнятимуться дещо 

від тих, на які вже вказувала та ж О. Скакун, – підготовку збірки й зібрання 

чинних редакцій нормативних правових актів. Варто не погодитися із 

думкою О. Луценко та одночасно підтримати Н.Кошіль у тому, що, «по-

перше, це визначення стає більш громіздким, а, по-друге, вказує на 

результат, який далеко не всі вчені-юристи вважають наслідком 
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інкорпораційного процесу (як правило, вчені-юристи висловлюються на 

користь того, що підготовка чинних редакцій нормативно-правових актів є 

наслідком не інкорпорації, а саме кодифікації) [199, с. 66]. Але, на відміну від 

інших видів систематизації (консолідації та кодифікації), такий вид не 

передбачає нормотворчої діяльності під час його здійснення. Проте, це 

взагалі не означає того, що варто недооцінювати та нехтувати потенціалом 

інкорпорації. 

Отже, як видно із запропонованих визначень, інкорпорацією вчені-

юристи взагалі не пов’язують із нормотворчим процесом, а отже й 

результатом не є саме нові нормативно-правові акти, а їх збірки або ж 

зібрання.  

О. Мурашин та М. Кельман визначають інкорпорацію певним «видом 

систематизації нормативних актів, який полягає у зведенні їх у збірники в 

певному порядку без зміни змісту» [167, с. 268].  

В. Сухонос також наводить майже тотожне цьому авторське 

визначення, а саме як «об’єднання нормативно-правових актів у збірники чи 

зібрання, розташування їх у певному порядку взагалі без зміни їх змісту» 

[478, с. 397]. Р. Анахасян формулює визначення інкорпорації законодавства 

як «здійснюваного поза правотворчими процесами, пов’язаного лише із 

зовнішньою обробкою, упорядкуванням законодавства, у рамках якого 

контрольні тексти нормативно-правових актів певного рівня об’єднуються 

повністю або частково у різного роду збірки в хронологічному, системно-

предметному порядку без зміни їх змісту» [15, с. 8]. Дане визначення, яке 

наводить вчений-юрист, містить й ще одну так звану додаткову ознаку, на 

яку не звернули увагу вищезгадані автори. Ця ознака полягає у здійсненні 

систематизаційних дій поза правотворчим процесом. Але вчений-юрист 

наголошує на тому, що для інкорпорації можливим є взяття для опрацювання 

та систематизації саме контрольних текстів нормативно-правових актів, не 

конкретизуючи, які такими вважаються [15, с. 8]. Проте важко зрозуміти, що 

саме потрібно мати на увазі під «контрольними текстами нормативно-
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правових актів». На цю ж ознаку інкорпорації роблять вказівку й автори 

Великої юридичної української енциклопедії [59, с. 374]. Зокрема, 

зазначається, що «зібрання чинних нормативно-правових актів у збірки за 

певними ознаками» [59, с. 719]. На цю ж ознаку інкорпорації законодавства 

звертають увагу й вчені – представники галузевих правових наук. 

Так, Л. Добробог у своїй роботі пише, що «інкорпорація норм у межах 

комплексних галузей права може бути першим кроком щодо їх 

удосконалення та значного підвищення рівня ефективності правового 

регулювання і впливу на формування правомірної поведінки суб’єктів 

правових відносин змішаного типу» [119, с. 196]. Проте це визначення не дає 

повністю зрозуміти того змісту, який вкладає у нього автор, адже містить не 

зовсім зрозумілий термін, а саме: «суб’єкти правових відносин змішаного 

типу», який має явно «специфічне» значення, зумовлене конкретними 

дослідженнями цього автора. В. Сивицький, визначаючи перспективи 

використання різних видів систематизації конституційного законодавства, 

відмітив найбільший потенціал інкорпорації, тому що тільки вона дає 

можливість «комплексної систематизації конституційно-правових актів» 

[445, с. 13]. Хоча він досліджував саме галузь конституційного права та 

систематизацію конституційного законодавства, однак слушно стверджує, 

що «загальногалузева систематизація конституційно-правових актів може 

бути здійснена тільки шляхом інкорпорації» [445, c. 45], пояснюючи це тим, 

що «переважаючим має стати викладення матеріалу за його змістом (яке 

іменується предметним, тематичним чи систематичним)» [445, c. 50]. Ці ж 

положення у повному обсязі прийнятні й для систематизації 

адміністративного законодавства. 

На визначення інкорпорації, щоправда податкового законодавства, 

вказує і С. Сарана, зазначаючи, що інкорпорація – це «як галузевого процесу 

об’єднання за спеціальними ознаками різних (за юридичною силою) 

податкових нормативно-правових актів в одну збірку» [423]. Цікавим є 

поняття інкорпорації, яке наводить і В. Смородинський, зазначаючи, що «це 
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впорядкування нормативно-правових актів без зміни змісту шляхом їх 

зведення у єдині друковані видання» [457, с. 22]. Але, по-перше, вчений-

юрист у наведеному визначенні ототожнює процес систематизації (чим і є 

інкорпорація, поєднуючи у собі як результат так і спосіб та упорядкування. 

По-друге, він залишає поза увагою новітні пропозиції вчених-юристів 

(наприклад, А. Калініченка) про так звані електронні інкорпоровані видання. 

А ось сам А. Калініченко надає вже достатньо розлоге визначення 

інкорпорації (що правда хоча і щодо митного законодавства), а саме – це 

«самостійна форма систематизації нормативно-правових актів, норми яких 

регулюють митну діяльність, що здійснюється компетентними державними 

органами, їх посадовими особами та іншими суб’єктами шляхом зовнішнього 

опрацювання та об’єднання нормативного матеріалу у збірники, у певному 

порядку без зміни їх змісту, метою якої є забезпечення зручності пошуку та 

доступності нормативного матеріалу» [161, с. 206]. Отже, комплексне 

визначення дозволяє охопити більше ознак інкорпорації і, як наслідок, 

ґрунтовніше з’ясувати ресурс інкорпорації в цілому. 

І. Борщевський відносить інкорпорацію до однієї з форм 

систематизації, хоча, виходячи з його тверджень, саме «ця категорія об’єднує 

у собі сучасне розуміння інкорпорації та обліку нормативного матеріалу, 

тобто «приписуючи» інкорпорації таку властивість як технічний засіб» [50, с. 

24]. Проте, саме з акцентом лише на технічний бік цього процесу, 

помилковим є ототожнення обліку та інкорпорації. Звісно, як види 

систематизації, вони обов’язково будуть мати спільні риси, але все ж таки 

різниця є очевидною за багатьма ознаками, які й відрізняють їх одне від 

одного. 

А ось А. Любчик резюмує, що інкорпорація трудового законодавства 

«полягає у систематичній обробці нормативного матеріалу, що склалась за 

роки нашої незалежності у сфері праці, для зручнішого способу 

використання цих норм у більш доступній, лаконічній і чіткій формі 

(можливо навіть порівняльній) для роботодавців, працівників тощо, однак 
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при цьому об’єднуючи, але не змінюючи зміст норм трудового 

законодавства» [236, с. 79]. 

І саме ця ознака є базовою, що саме технічна обробка актів взагалі не 

зачіпає їх змістовної переробки, а отже її результатом є не новий 

нормативно-правовий акт, а саме збірка чи зібрання чинних нормативно-

правових актів  

В. Грищук пише про те, що систематизація чинного законодавства 

«пов’язана з його удосконаленням». На його думку, кодифікація 

співвідноситься з іншими видами систематизації наступним чином: «по-

перше, систематизація є родовим поняттям; по-друге, систематизація, 

кодифікація та інкорпорація розглядаються як самостійні та незалежні одна 

від одної категорії; по-третє, кодифікація, в свою чергу, виступає родовою 

категорією стосовно інкорпорації [103, c. 24]. І його варто у цьому 

підтримати. 

Слід звернути увагу на те, що С. Алексєєв розглядає не кодифікацію 

системи права, а інкорпорацію системи нормативно-правових актів, тобто 

законодавства, а отже, цілком слушно, ці поняття, на його думку, не можуть 

співвідноситись, оскільки є «якісно різними, різноплановими за юридичною 

природою засобами» [10, с. 254]. «Кодифікація та інкорпорація – це явища 

різних площин, і кодифікація не є «формою» систематизації діючих актів: 

насамперед це вид правотворчості, під час якої досягається мета 

систематизації. У той же час, дійсно, існують й форми упорядкування саме 

чинних нормативних актів, зокрема інкорпорація, довідково-інформаційна 

робота тощо» [10, c. 254]. Тобто звертаючи увагу на їх взаємозв’язок, цілком 

слушним є твердження, що вони є самостійними видами із різним (міні-мета) 

цільовим, змістовним призначенням та наповненням, а отже й унікальністю. 

Розглядають інкорпорацію безпосередньо і вчені-адміністративісти. 

Так, Т. Коломоєць та Д. Астахов, у контексті порівняння цього визначення із 

суміжним понятійним рядом (кодифікацією та консолідацією), вони 

акцентують увагу на певних ознаках, які притаманні саме цьому виду 
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(способу, формі) систематизації та відрізняють від тієї ж кодифікації та 

консолідації [188, с. 14].  

Такої ж думки дотримуються й інші вчені-адміністративісти В. 

Колпаков, О. Кузьменко, С. Стеценко, Р. Мельник, С. Ківалов та інші. 

На жаль, вчені-адміністративісти майже не приділяли окрему увагу 

саме інкорпорації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, 

розглядаючи її в якості складової усього адміністративного законодавства в 

цілому, за винятком щоправда, поодинокі роботи З. Гладуна, С. Стеценка, Р. 

Гревцової, А. Сенюти тощо. 

Для кращого розуміння феномену інкорпорації варто зупинитися 

детально на її особливостях та характерних рисах, які виділяються вченими-

юристами у науковій фаховій літературі. Більшість вчених-юристів 

приходять до спільного висновку, що інкорпорація сама по собі є достатньо 

важливим видом систематизації у приведенні законодавства «до певного 

порядку», адже відіграє важливу роль саме у впорядкуванні нормативно-

правових актів. Вона є, хоча і самостійним, проте, певним «проміжним 

явищем» на шляху до здійснення кодифікації (для отримання у майбутньому 

бажаного результату одного або декілька кодифікованих актів). Наприклад, 

Д. Астахов, із посиланням на праці О. Селезньової, вказує, що інкорпорація 

«це підготовчий етап до кодифікації; первинна стадія, яка передбачає 

систематизацію нормативно-правових актів із підготовкою інкорпорованого 

збірника» [188, с. 14]. Цей погляд поділяє і В. Сивицький, акцентуючи увагу 

на перспективах систематизації конституційного законодавства, зазначаючи 

про те, що «привертає увагу до того, що інкорпорація нерідко є підставою 

для подальшого використання інших видів систематизації законодавства 

(консолідації та кодифікації), а також про необхідність виявлення 

оптимальної підстави для інкорпорації конституційного законодавства 

загалом» [445, с. 65]. Хоча ці положення і мають галузеве значення, проте 

вони цілком є прийнятними і для адміністративного законодавства в цілому 

та адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я зокрема. Є. 



325 
 
Гетьман також звертає увагу на певне використання інкорпорації як 

«сходинку у процесі проведення широкомасштабної систематизації тієї чи 

іншої галузі, перед здійсненням кодифікації законодавства доцільно провести 

роботи з інкорпорації й консолідації, тому що це надасть можливість 

законодавцеві, по-перше, визначитися з обґрунтованістю проведення 

кодифікаційних робіт, по-друге, розпочати кодифікацію вже з 

систематизованим законодавством» [81, с. 15]. Його варто підтримати у 

цьому твердженні й погодитися із тим, що інкорпорацію законодавства все ж 

таки варто розглянути саме в аспекті проміжного стану систематизації «на 

шляху до кодифікації». 

Однак було б неправильним розглядати інкорпорацію лише як «перший 

крок до вдосконалення правового регулювання», що, очевидно, передбачає 

подальше здійснення консолідації чи кодифікації із використанням 

інкорпорованих збірників матеріалів. У зв’язку із цим варто ґрунтовно 

охарактеризувати потенціал інкорпорації як одного із видів систематизації 

законодавства, в тому числі й адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я. 

По-перше, інкорпорація полягає лише у певному «зовнішньому 

опрацюванні» нормативно-правових актів. Тобто, як вказує О. Скакун, 

«відбувається технічна обробка нормативно-правових актів, що знаходить 

вплив у вилученні застарілих, не чинних положень, що втратили силу: 

включення до «базового» тексту внесених змін та доповнень; вилучення тих 

положень, що не містять норми права; вилучення відомостей про осіб, які 

підписали цей нормативно-правових акт [450, c. 385-386]. Отже, ця обробка 

має на меті спростити користування нормативно-правових актів для особи, 

яка буде користуватися результатом цієї інкорпорації, а отже ця діяльність, 

хоча і є переважно технічною, однак цільовою. Це у повному обсязі є 

характерним і для сучасного адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я, кількість якого є завеликою, а отже його угрупування у 

певних збірках чи зібраннях за рахунок «технічного його угрупування» 
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певним чином спрощує його пошук та застосування на практиці. Прикладами 

є збірки законодавства, підготовленого МОЗ України, щодо акредитації, 

ліцензування закладів охорони здоров’я, вимог щодо осіб, які займають 

керівні посади у цих закладах, щодо проведення контролю за дотриманням 

законодавства (в даному випадку адміністративного) у сфері охорони 

здоров’я. Саме зібрання чинних нормативно-правових актів, які містять 

адміністративно-процедурні норми у зазначеній сфері суспільних відносин, у 

збірки й можна вважати прикладом саме «технічної» переробки, угрупування 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я. 

По-друге, не менш важливою її ознакою виступає і те, що інкорпорація 

сама по собі не є нормотворчим видом (способом, формою) систематизації, а 

отже специфічним є її зміст. Нових нормативно-правових актів або норм 

права в результаті інкорпорації просто не виникає, адже втручання у тексти 

нормативно-правових актів відбувається лише на рівні редакційних правок, і 

ні про будь-яке створення нового акту або хоча б нової норми права і мова не 

йде. А, зважаючи на те, що інкорпорація здійснюється поза процесом 

нормотворення, отже здійснюватися вона може як органами публічного 

адміністрування (тобто органами державної влади й органами місцевого 

самоврядування), так і юридичними особами в межах їх підприємницької 

діяльності у наукових або навчальних цілях. Ця теза дістає своє 

підтвердження й у ряді робіт вчених-юристів. Наприклад, С. Сарана зазначає, 

що: «інкорпорація не забезпечує суттєвого оновлення, змістовного 

реформування законодавчого впливу на систему оподаткування. Акти, які 

піддаються інкорпорації, не втрачають юридичної сили і продовжують діяти 

далі. У зв’язку із цим складно досягнути саме якісного оновлення 

законодавства. У той же час, розглядаючи систематизацію податкового 

законодавства, С. Сарана справедливо вказує на те, що «інкорпораційні 

збірники законодавства не є окремими джерелами права, що спрямовуються 

на регулювання виконання податкового обов’язку. Джерелами, які 

упорядковують поведінку суб’єктів при оподаткуванні, залишаються самі 
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податкові нормативно-правові акти» [423]. Саме відсутність за результатами 

її проведення нового нормотворчого результату й зумовлює суттєву різницю 

між інкорпорацією та іншими видами систематизації, акцент на 

упорядкованість того нормативно-правового масиву, що вже існує, для 

зручності його використання. А. Любчик також акцентує увагу на так званий 

не нормотворчій ознаці інкорпорації. Він зокрема зазначає, що «у процесі 

інкорпорації зовнішній обробці підлягають будь-які обсяги законодавства, 

тобто може змінюватись його форма, але жодним чином не зміст, її 

результатом є зібрання нормативно-правового матеріалу, що розміщується у 

певному порядку (алфавітному, хронологічному чи предметному). Однак так 

званий «інкорпораційний» матеріал у багатьох випадках не є офіційним 

джерелом права, отже, на нього неможливо посилатись у практичній 

діяльності, за винятком здійснення такої діяльності за санкцією держави» 

[236, c. 78]. Тобто, специфічним є як зміст цього виду систематизації 

законодавства так й результат – інкорпораційні (інкорпоративний) акти, 

якими є збірки, зібрання нормативно-правових актів. 

По-третє, важливою ознакою, яка є характерною для інкорпорації, 

можна назвати й певну її «мобільність», яка полягає у наступному. 

Інкорпорація є процесом оперативним, таким, що не потребує тих 

додаткових ресурсів, які є необхідними під час здійснення кодифікації 

(звісно, під час інкорпорації уповноважена особа також вчиняє певні дії, це 

займає певний час, але в результаті ми отримуємо лише певне узагальнення, 

а не новий нормативно-правовий акт, акт із новими нормами). Роль 

інкорпорації у здійсненні систематизації чинних нормативно-правових норм 

у сфері охорони здоров’я підкреслюється здатністю цього процесу бути 

оперативним і точним, що є актуальним під час докорінного реформування 

сфери. Адже «для видання певного збірника необхідними є лише тексти 

нормативно-правових актів та поліграфічні роботи, тоді як для кодифікації 

потрібно набагато більше часу, оскільки вона передбачає створення одного 

нормативного акта на основі кількох, для чого необхідний комплексний їх 
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аналіз, переробка, щоб кінцева робота була якісною, логічною та 

послідовною» [294, с. 368]. Хоча в умовах сьогодення важливо мову вести й 

про електронний формат систематизації законодавства в цілому, 

адміністративного законодавства зокрема, в тому числі й тієї його частини, 

яка покликана регулювати відносини у сфері охорони здоров’я.  

По-четверте, розмаїття суб’єктів її здійснення, якими можуть бути як 

органи публічної адміністрації (МОЗ України, Міністерство юстиції України) 

так й будь-які заклади охорони здоров’я, навчальні заклади, наукові 

установи, професійні громадські організації тощо. 

Зважаючи на ці особливості інкорпорації, можна виокремити й 

розглянути найрозповсюдженіші її види. А будь який класифікаційний 

розподіл на види дозволяє з’ясувати реальний ресурс систематизації, в тому 

числі й інкорпорації законодавства, в тому числі й адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я. А. Любчик у свої роботі вказує, що 

«у юридичній літературі виокремлюються види інкорпорації за критерієм 

суб’єкта здійснення видавничої діяльності: офіційна, офіціозна та 

неофіційна» [236, с 66]. Проаналізуємо докладніше кожен із цих видів. 

Офіційна інкорпорація являє собою діяльність, яка здійснюється від імені чи 

за дорученням органу державної влади, який має право санкціонувати 

результат інкорпорації. Як правило, він має вираз у формі зібрання чи 

збірнику законів. В Україні уповноваженим видавцем збірників 

законодавства й кодексів виключно є Міністерство юстиції України. «Такі 

видання обов’язково мають примітки «Офіційне видання» або «Офіційний 

текст», гриф відповідного органу державної влади й можуть 

використовуватися як офіційні джерела правової інформації у діяльності 

будь-якого суб’єкта [236, с. 374]. Юристам у практичній діяльності, 

викладачам, студентам з навчальною метою, на переконання А. Любчика, 

«бажано надавати перевагу саме таким друкованим виданням (звичайно, за 

умови їх перевірки на чинність та актуальність). Напівофіційна або ж 

офіціозна інкорпораційна (щоправда, такий вид інкорпораційного 
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законодавства виділяють не всі юристи-вчені, обмежуючись лише двома 

видами) діяльність здійснюється за дорученням спеціально уповноваженого 

на те органу державної влади нормотворчими органами, оформлюється у 

вигляді збірника чи зібрання законодавства, однак без затвердження офіційно 

результату цієї роботи, тому цей документ не є офіційним» [294, с. 445-447]. 

Тобто напівофіційний характер цього виду полягає у тому, що ініціатором 

виступає спеціально уповноважений суб’єкт публічної адміністрації, однак 

безпосереднім суб’єктом її здійснюється, як і результат здійснення 

останнього, є не уповноважений орган (особа), що у сукупності й формує 

ресурс (унікальність) цього виду. Цілком можливим є розгляд в якості 

прикладу такого виду збірників нормативно-правових актів, підготовлених за 

участю закладів вищої освіти, наукових установ, які спеціалізуються у сфері 

охорони здоров’я, за дорученням Міністерства юстиції України за участю 

МОЗ України у рамках спільних заходів, спрямованих на пошук 

оптимальних шляхів удосконалення законодавства, яке регулює відносини у 

сфері охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи в Україні. 

Останній вид інкорпорації – неофіційний – полягає у виданні збірників 

різними державними інституціями, науковими установами, навчальними 

закладами та іншими видавництвами. При цьому неофіційна інкорпорація 

здійснюється, в основному, у межах підприємницької діяльності упорядників 

та видавців, що діють відповідно до Закону України «Про видавничу 

справу». На практиці є неможливим посилання на такі документи з 

правничих питань, оскільки вони не набули офіційного характеру [236, с. 

445-447]. Проте останнім часом, з’явилась достатньо цікава теза серед 

юристів-вчених, щодо виділення й певного виду неофіційної інкорпорації. 

Так, наприклад, О. Чашин пропонує виділити доктринальну (наукову) 

неофіційну інкорпорацію, яка буде полягати у вигляді систематизації 

законодавства для навчальних та наукових цілей. Вчений-юрист 

сподівається, що вона буде використовуватися «при систематизації 

законодавства для підготовки майбутніх фахівців-юристів (він наводить 
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навіть приклади навчального посібника «Митне право України» та 

підручника «Таможенное право») [502]. У цьому аспекті цілком можливо 

вести мову про можливість підготовки збірок Національною академією 

медичних наук України, Центром медичного права, Національною академією 

правових наук та Національною академією медичних наук України, 

закладами вищої освіти відповідного фахового напряму за власною 

ініціативою. На важливість і необхідність виділення та вивчення цього виду 

інкорпорації вказує й Л. Добробог. Проте він практичне значення неофіційної 

інкорпорації відносить саме до «радше довідково-інформаційної функції, а 

ніж навчальної». Також він зазначає, що «результат, який отримується в кінці 

процесу інкорпорації (при розгляді її як сукупності певних дій), може 

слугувати в якості допомоги саме як юридичний посібник для осіб, які 

працюють у відповідних державних органах чи недержавних сферах 

діяльності (певних представників спілок, організацій, пересічних громадян) 

[213, с.198-199; 121, с. 366]. Також результати такої неофіційної інкорпорації 

можуть використовуватися й під час перепідготовки або ж підвищенні 

кваліфікації певних працівників (не буде винятком і сфера охорони здоров’я), 

в тому числі й у аспекті, наприклад, дотримання кваліфікаційних вимог 

законодавства щодо осіб, які займають посаду головного лікаря або ж 

заступника головного лікаря з медичної частини закладів охорони здоров’я у 

частині наявності у них диплома про освіту за освітнім рівнем магістр 

напряму менеджмент освітньої програми менеджмент організації медичної 

діяльності. 

За іншими критеріями об’єднання нормативного матеріалу 

виокремлюють у фаховій юридичній літературі наступні види інкорпорації: 

предметна (упорядкування відбувається за предметом правового 

регулювання) зокрема щодо організацій охорони здоров’я, медичної 

діяльності, ; хронологічна (яка заснована на розташуванні нормативного 

матеріалу залежно від дати його прийняття), зокрема за період 

запровадження медичної реформи тощо; за алфавітним порядком. Можливим 
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є й розподіл інкорпорації на види залежно від обсягу упорядкування 

нормативно-правових актів. Також О. Скакун виділяє «повну» інкорпорацію 

(у збірники включаються всі без винятку акти суб’єкта нормотворчості) та 

«часткову» (збірники складаються з нормативно-правових актів, що 

орієнтовані певній мірі на окрему сферу правового регулювання (адвокатура, 

банківська діяльність, нотаріат тощо) [450, с. 368]. Очевидно, що 

інкорпорація адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я буде 

також належати до часткової інкорпорації, оскільки її повний об’єктивно 

неможливий.  

Інкорпорація, як і будь-який інший форма вид систематизації 

законодавства, має чіткий результат своєї діяльності, адже спрямований на 

упорядкування законодавства у певний спосіб із логічним завершенням такої 

діяльності. Результатом інкорпорації виступає, як правило,як вже зазначалось 

або збірка, або ж збірник певних актів. І цьому сенсі є певні відмінності між 

цими результатами. Збірники законодавства – «це збірки нормативно-

правових актів, об’єднаних за тематичною ознакою. Тексти актів у них 

наводяться із змінами на момент закінчення підготування до друку (на 

першій сторінці або у вихідних даних має міститися інформація про те, 

станом на яку дату наводяться тексти документів). При цьому допускається 

включення до таких збірників не повних текстів актів, а й необхідних витягів 

із них, а також офіційних роз’яснень органів державної влади з питань 

застосування цих актів, відповідних рішень Конституційного Суду України, 

узагальнень судової практики вищих спеціалізованих судів та Верховного 

Суду України [450, с. 374]. Збірники законодавства в Україні найчастіше 

видаються на комерційних засадах. До офіційних джерел вони належать у 

разі їх видання під грифом Міністерства юстиції України або органів 

державної влади, з актів і роз’яснень яких складається збірник. Зібрання 

законодавства – «це систематизовані за хронологічною ознакою збірки 

нормативно-правих актів вищих (центральних) органів державної влади. 

Вони зазвичай мають офіційний характер. Водночас тексти законодавчих 
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актів не є об’єктами авторського права, отже, можливе видання й 

неофіційних зібрань з власної ініціативи видавництва або іншого суб’єкта 

видавничої справи. Наприклад, у Німеччині поширеною є практика видання 

друкованих зібрань законів з роз’ємними частинами, що надає можливість 

актуалізувати тексти законів шляхом заміни частин, що втратили чинність, 

на нові. При цьому видавці таких зібрань беруть на себе зобов’язання 

своєчасного постачання нових випусків частин передплатникам для 

самостійного оновлення (актуалізації) текстів. Таким чином, видавець і 

передплатник фактично стають «партнерами» у діяльності із інкорпорації 

законодавства. В Україні усталеної практики таких комерційних видань, на 

жаль, немає [450, с. 374]. Хоча в історії української нормотворчості були 

приклади підготовки різних зібрань, збірок, в тому числі й законодавства у 

сфері охорони здоров’я, підготовлених за датою видання актів, за 

тематичним напрямом, ці видання були підготовлені провідними фаховими 

видавництвами «Ін Юре», «Юрінком Інтер», «Право» тощо, розраховані вони 

на отримання прибутку від проданої видавничої продукції.  

Необхідним є відмежування збірок та зібрань законодавства як 

результат інкорпорації, в т.ч. й адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я, від науково-практичних коментарів, підготовка яких 

істотно активізувалася останнім часом в Україні. Останні є результатом 

спільної праці юристів-вчених, юристів-практиків, які спеціалізуються у 

певній сфері правового регулювання, й представляють собою не тільки 

контрольні (на момент підготовки) тексти нормативно-правових актів, а й 

роз’яснення, тлумачення тих чи інших положень, отже є «складними» за 

своїм змістом й представляють цінність саме завдяки поєднанню цих двох 

умовних складових їх змісту. На це неодноразово зверталася увага у 

вітчизняній правовій науці [59, с. 373], й ці положення варто визнати 

прийнятними й для сфери дії адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я. Відповідні коментарі не є інкорпорацій ними 

(інкорпоративними) актами, а , перш за все, нормативно-правовими актами із 
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коментарями (як, до речі, й нормативно-правові акти із постатейними 

матеріалами). 

В Україні прикладом нормативної регламентації інкорпораційної 

діяльності можна вважати Указ Президента України від 22 січня 1996 року 

«Про видання збірників актів законодавства України». Преамбула цього акту 

вказує на мету інкорпорації, а саме: «забезпечення доступності законодавства 

України для користування громадянами, підприємствами, установами, 

організаціями, створення комплексного державного джерела офіційного 

видання актів законодавства» [316]. Але цю інкорпорацію слід відносити до 

офіційних та повних, оскільки п. 2 цього Указу акцентує увагу на ті 

нормативно-правові акти, що будуть входити до зібрання, а саме: «Закони 

України, Постанови Верховної Ради України, Укази і Розпорядження 

Президента України, Постанови і Розпорядження Кабінету Міністрів 

України, що мають нормативний характер, нормативні акти міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, які підлягають державній 

реєстрації» [316]. Тобто, ці збірники не мають відношення щодо окремих 

галузей або підгалузей адиміністративного законодаства та включають у себе 

результати нормотворчості майже всіх органів державної влади. Щоправда, 

попри наявності значної кількості фахових робіт з питань інкорпорації 

законодавства в цілому, визнати позиції вчених усталеними не можна. 

Серед вчених-юристів існує «думка про недоцільність існування такого 

виду інкорпорації. Так, зокрема К. Череповський виступає із тезою про те, 

що «в сучасних умовах у рамках правової інформатики є положення про те, 

що легальне формування Зводу законів України за сутністю є анахронізмом» 

[504]. До того ж, як зазначають деякі вчені-юристи, що роботу над 

створенням Зводу законів потрібно розпочинати лише за стабільних 

суспільних відносинах і, відповідно, за умови наявності стабільного 

законодавства [504, с. 14]. За інших умов даний Звід законів взагалі втрачає 

сенс. Можливо тому у більшості країн відмовилися від легальної 

інкорпорації через видання Зводів законів за галузевою ознакою. Тому 
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цілком можна підтримати думку А. Калініченка, який пропонує видавати такі 

собі «інкорпоровані збірники», але лише в електронному вигляді (зважаючи 

на витратність паперових збірників) [161, с. 204-205].  

Ознакою інкорпорації є й її стадійність. Інкорпорація, як й інші види 

систематизації, характеризується саме як процес, що складається із декількох 

взаємопов’язаних етапів (стадій). Таким чином, процес інкорпорації 

законодавства як в цілому, так і галузевого пропонується розглядати як 

«постійно здійснювану діяльність уповноважених органів державної влади», 

та інших суб’єктів, яка має певні етапи, що будуть характерними саме для 

процесу інкорпорації в цілому, так і для інкорпорації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я на майбутнє. 

На першому етапі той суб’єкт, що має на меті здійснити інкорпорацію 

певної частини законодавства, з’ясовує для себе її критерії, тобто ним 

здійснюється вибір виду інкорпорації (повна чи часткова; офіційна чи 

неофіційна; предметна чи хронологічна тощо). На цьому етапі важливою 

може бути роль як Міністерства юстиції України, так й інших органів 

публічного адміністрування, як і інших суб’єктів, які не є суб’єктами 

публічного адміністрування. Залежно від цього буде визначатися і вид 

інкорпорації. На другому етапі, вже визначається той обсяг нормативно-

правового матеріалу, який безпосередньо призначений для інкорпорації, 

тобто коло тих нормативно-правових актів, предметом яких виступають 

певні суспільні відносини у сфері, чи права і обов’язки суб’єктів відносин 

тощо. Для інкорпорації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я це взагалі є дуже важливим з акцентом на те, що воно є полі 

структурним, завеликим за обсягом, отже і визначитися із обсягом 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я дуже важливо й 

дуже важко. Отже повної інкорпорації у сфері охорони здоров’я об’єктивно 

не може бути взагалі. На третьому ж етапі відбувається т.з. «чистка» 

нормативно-правових актів шляхом видалення із тексту окремих статей, 

пунктів, абзаців, що втратили силу, чи, навпаки, включення всіх подальших 
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змін, доповнень із уточненням реквізитів актів, якими були внесені такі зміни 

чи доповнення; виключення з тексту тих частин, що не містять нормативних 

розпоряджень, зробивши позначку про причини відсутності в тексті таких 

частин тощо. Цей етап постійно здійснюється структурами Управління 

комп’ютеризованих систем Секретаріату Верховної Ради України, що значно 

спрощує наукові дослідження та можливість застосування нормативних актів 

в суспільних відносинах. На четвертому етапі усі нормативно-правові акти 

групуються відповідно до предмета регулювання в межах інформаційної 

проблематики (наприклад, ЗМІ, інформаційна безпека тощо) та посідають 

відповідне місце в структурі інкорпораційного збірника. Цей етап, поки що 

не знайшов практичного цільового втілення у КСІАЗ «Законодавство» [435], 

що зумовлюється використанням суб’єктами інкорпоративного процесу 

різноманітних прийомів, способів і методів систематичної обробки 

нормативного матеріалу залежно від поставленої мети. 

У процесі здійснення інкорпорації законодавства широко 

застосовуються й консолідаційні прийоми як допоміжний етап при 

підготовці інкорпорованого збірника законодавства. Наприклад, у «процесі 

проведення інкорпорації та консолідації використовуються по суті одні й ті ж 

прийоми та правила, але мета проведених робіт, їх результат зовсім різняться 

один від одного, що уможливлює твердження про те, що консолідація та 

інкорпорація, хоча і є дуже подібними між собою видами систематизації 

законодавства, але водночас за своєю теоретико-юридичною сутністю є 

зовсім нетотожними, а отже й виконують різні покладені лише на них 

функції» [435]. 

Спроби здійснити офіційну інкорпорацію законодавства у сфері 

охорони здоров’я приймалася неодноразово. Так, наприклад у кінці ХІХ- на 

початку ХХ ст. було прийнято та видано цілу низку збірок законоположень у 

різних сферах медичної діяльності, а саме – «Збірка Російських законів про 

медичне управління з 1640 по 1826 рр.», «Збірник статей зводу законів, 

Сенатських указів та Урядових розпоряджень, що стосуються побуту 
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божевільних в Російській Імперії 1866 р.», «Збірник законів, правил, настанов 

та розпоряджень Уряду для лікарів, фармацевтів, ветеринарів та інших 

медичних працівників 1871 р.», «Збірник законоположень по фармацевтичній 

частині 1897 р.», «Статут лікарський у Зводі законів Російської імперії 1906 

р.», «Збірка законоположень, циркулярів та форм для керівництва при огляді 

призваних до військової повинності 1916 р.» [435]. Що ж до більш пізнього 

періоду, то З. Гладун зауважив, що «за ініціативою Міністерства охорони 

здоров’я України ще у 1992-1998 рр. чинні акти міністерства були 

систематизовні, переглянуті та значною мірою оновлені» й зібрані у збірки та 

зібрання [84, с. 140]. 

Вирішенню питань систематизації законодавства про охорону здоровʼя, 

в т.ч. й із використанням ресурсу інкорпорації сприяло видання в Україні 

декількох збірників законодавства у цій сфері. В 2000 р. Всеукраїнське 

видавництво юридичної літератури «Юрінком Інтер» зробило вдалу спробу 

систематизації законодавства України про охорону здоровʼя, видавши 

«Бюлетень законодавства і юридичної практики» під № 7 за редакцією 

Міністра охорони здоровʼя України В.Ф. Москаленка [83, с. 101]. А у 2001 р. 

за редакцією проф. Н.Б. Болотіної з її короткою передмовою вийшов збірник 

«Медичне право України: Збірник нормативно-правових актів» у 

видавничому домі «Ін Юре» [83, с. 102]. Кілька українських видавництв 

також видала різноманітні збірники законодавства України про охорону 

здоровʼя, серед яких виділяються: «Збірник законів про охорону здоровʼя» 

(Парламентського видавництва) [84, с. 368], «Збірник законодавства України 

про охорону здоровʼя з коментарями та постатейними матеріалами» 

(Київського видавництва «Атіка») [84, с. 368], «Збірник нормативно-

правових актів про охорону здоровʼя» Київського видавництва «КНТ» [84, с. 

368], «Коментар медичного законодавства України» (Видавничого дому 

«Професіонал») [84, с. 368], навчальний посібник І. Хміля, Б. Михайличенка, 

О. Артеменка «Законодавче забезпечення лікарської діяльності», виданий у 

Видавництві «Медицина» [84, с. 368], тощо. Не можна обійти увагою й 
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видавничу діяльність Львівського видавництва «Медицина і право», яке 

видало низку видань, серед яких: «Права людини у сфері охорони здоровʼя: 

практичний посібник» [84, с. 368], Всеукраїнський науково-практичний 

журнал «Медицина і право». У свою чергу, Громадська організація 

«Фундація медичного права та біоетики України» у 2008 році під 

керівництвом вченого-юриста І. Сенюти видало збірник «Медичне право: 

нормативно-правові акти», до якого увійшли «нормативно-правові акти, які 

регламентують діяльність, спрямовану на запобігання поширенню ВІЛ-

інфекції та захворюванню на синдром (СНІД), а також на боротьбу з цією 

інфекційною хворобою». Всі із зазначених результатів інкорпорації 

законодавства у сфері охорони здоров’я є прикладами саме інкорпорації й 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, оскільки містять 

чималу кількість актів з адміністративно-правовими приписами. Тексти 

нормативних документів було подано із змінами та доповненнями станом на 

01.12.2007 р. З тих пір неофіційна, наукова інкорпорація законодавства у 

сфері охорони здоров’я, в тому числі й адміністративного законодавства 

фактично не проводилася. Однак, як видається, видання вказаних збірників 

законодавства аж ніяк не вирішує питання саме щодо необхідності 

здійснення інкорпорації офіційної цього нормативного матеріалу і є 

абсолютно недостатнім для задоволення вимог адміністративно-правового 

регулювання відносин у сфері охорони здоровʼя.  

Частина вчених-юристів підтримує тезу про те, що актуальним на 

сьогодні є видання Збірника законів у сфері охорони здоров’я або Зводу 

Законів. Так, наприклад, Р. Майданик вважає, що це є необхідним для 

«спрощення законодавства в сфері охорони здоров’я, що дозволить усунути 

розпорошеність, нечіткість і колізійність законодавства» [238]. Тому він 

пропонує провести об’єднання всього спеціального законодавства у сфері 

охорони здоров’я, шляхом видання сааме Зводу законів України у сфері 

охорони здоров’я, включивши до його складу норми як Основ законодавства 

про охорону здоров’я так і спеціальних законів сфери охорони здоров’я. Звід 
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законів, на думку Р. Майданика, доцільно розглядати «як універсальний за 

змістом та обсягом акт систематизації законів у сфері охорони здоров’я, що 

включатиме всі основні норми спеціальних законів. Підготовку і прийняття 

Зводу законів у сфері охорони здоров’я вчений-юрист пропонує провадити в 

два етапи: на першому етапі слід підготувати Концепцію (наукову модель) 

Зводу законів, передбачивши у ній основні групи норм і законів, які треба 

підготувати і прийняти; другий етап передбачатиме прийняття саме Зводу 

законів у сфері охорони здоров’я шляхом систематизації (об’єднання) всіх 

раніше прийнятих законів. 

Щодо структури майбутнього інкорпорованого акту, то він, на 

переконання Р. Майданика, складатиметься з восьми основних груп норм у 

сфері охорони здоров’я: «1. Норми, які визначають права громадян на життя і 

здоров’я, охорону здоров’я і медичну допомогу, а також тип системи 

охорони здоров’я та основні принципи її організації і діяльності. Ці питання 

мають регламентуватися статтями Конституції України, яка є основним 

законом прямої дії, а більш розгорнуто і детально трактуватися в Основах 

законодавства України про охорону здоров’я. 2. Норми, які визначають мету 

і завдання органів охорони здоров’я, медичних установ, закладів і фахівців, 

форми і методи їх діяльності, їхні права, обов’язки та відповідальність, а 

також забезпечення їх діяльності» [238, с. 13]. На законодавчому рівні 

вчений-юрист пропонує цю групу норм «закріпити у таких законах: про 

медичну діяльність (про права та обов’язки медичних працівників); про 

медичну освіту; про медичні заклади; про медичну науку; про 

медикаментозне забезпечення населення; про виробництво лікарських 

засобів (про фармацевтичну промисловість); про захист прав пацієнтів; про 

управління охороною здоров’я; про інформаційне забезпечення охорони 

здоров’я; про лікарське самоврядування; про участь громадськості в охороні 

здоров’я. 3. Норми, які визначають «здорові умови життя» та праці громадян. 

Вони мають передбачати санітарну охорону цих умов, постійний державний 

контроль за ними і узгоджуватися з іншими актами, які регулюють суспільні 
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відносини в промисловості, на транспорті, в аграрному секторі, системі 

освіти, комунального господарства тощо, оскільки вони часто виходять за 

межі галузі охорони здоров’я. За сучасних умов ця група норм може бути 

нормативно закріплена такими законами України: про охорону 

навколишнього середовища; про санітарно-епідемічне благополуччя 

населення; про радіаційну безпеку; про охорону водойм, джерел і засобів 

водопостачання, очищення і знезараження використаної води; про 

виробництво, збереження, транспортування і продаж продуктів харчування, 

контроль за їх якістю; про знезараження, знищення і переробку відходів; про 

збереження і розвиток зеленої зони населених пунктів; про державний 

контроль за будівництвом і житлово-комунальним господарством; про 

медичний контроль за фізичним вихованням і спортом; про гігієнічне 

виховання і пропаганду здорового способу життя; про захист генофонду 

нації; про санітарну охорону праці; про санітарно-епідеміологічну службу 

(державну санітарну інспекцію). 4. Норми, які регулюють організацію та 

діяльність основних галузей охорони здоров’я, їх мету і завдання, форми і 

методи роботи. 5. Окрему групу становлять норми, «спрямовані» на охорону 

здоров’я матері і дитини». До прийняття Зводу законів ця група норм може 

бути законодавчо закріплена законами: про репродуктивне здоров’я та його 

захист; про акушерську допомогу (рододопомогу); про боротьбу з абортами; 

про гінекологічну допомогу; про охорону здоров’я дітей і педіатричну 

допомогу; про охорону здоров’я працюючих підлітків; про контроль за 

здоров’ям дітей та підлітків у виховних і навчальних закладах. 6. Норми, 

«покликані» регулювати відносини, спрямовані на організацію боротьби із 

найбільш соціально значущими і небезпечними захворюваннями і 

забезпечення діяльності спеціалізованих медичних служб, покликаних 

проводити цю роботу, оскільки вони потребують прийняття спеціальних 

програм і виділення додаткових коштів. На сучасному етапі систематизації 

законодавства в сфері охорони здоров’я цю групу норм доцільно нормативно 

закріпити в таких законах: про боротьбу з інфекційними захворюваннями; 
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про боротьбу з туберкульозом і фтизіатричну допомогу; про боротьбу з 

ВІЛ/СНІДом і соціальний захист хворих; про боротьбу з венеричними 

захворюваннями (і з проституцією); про боротьбу з наркоманією і 

токсикоманією; про боротьбу з алкоголізмом; про боротьбу з 

тютюнопалінням; про онкологічну допомогу; про гематологічну допомогу; 

про боротьбу з серцево-судинними захворюваннями і кардіологічну 

допомогу; про боротьбу з цереброваскулярними захворюваннями і 

нейрохірургічну допомогу; про боротьбу з цукровим діабетом та 

ендокринологічну допомогу; про репродуктивне здоров’я та акушерсько-

гінекологічну допомогу; про педіатричну допомогу (охорону здоров’я дітей і 

підлітків). 7. Норми медичної експертизи і контролю пропонується 

законодавчо закріпити законами: про медико-соціальну експертизу втрати 

працездатності; про судово-медичну і судово-психіатричну експертизу; про 

військово-лікарську експертизу; про державну медичну інспекцію; про 

державну інспекцію медикаментів. 8. Нормативно-правові акт з питань 

міжнародної співпраці в сфері охорони здоров’я [238]. Хоча й зазначає 

вчений-юрист про те, що ця діяльність є інкорпоративною за змістом, у тім 

фактично він мову веде про систематизацію в цілому, в т.ч. й про 

використання ресурсу інших видів систематизації – консолідації. 

Використання назви «Звід законів» («Звід законодавства») помилково 

ототожнюється із збірками та зібраннями законодавства. Аналіз положень, 

запропонованих Р. Майданником, свідчить про те, що метою є створення 

нового нормативно-правового акту, а не «технічної обробки» вже діючих без 

їх змістовної переробки, а це вже не інкорпорація. 

Це підтверджується й іншими його роботами. Так, у науковій 

юридичній літературі до першорядних зазвичай відносять групи 

законодавчих актів, які регулюють відносини щодо медичного страхування 

[238]. Звід законів, який міститиме «норми прямої дії завдяки включенню 

основних положень спеціальних законів у певній сфері правовідносин (в 

даному випадку, у сфері охорони здоров’я), сприятиме системному 
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регулюванню на законодавчому рівні всіх медико-правових відносин 

законодавчими нормами прямої дії, зменшенню частки підзаконного 

нормативно-правового регулювання, мінімізації колізійності та підвищенню 

ефективності законодавства в цій сфері» [238]. «За своєю правовою 

природою Звід законів у сфері охорони здоров’я є комплексним актом 

систематизації законодавства в сфері охорони здоров’я, він складатиметься із 

системи різнорідних (цивільних, адміністративних, трудових норм 

правоохоронного характеру) спеціальних норм, покликаних регулювати 

організаційні, майнові, особисті відносини, які виникатимуть у зв’язку із 

вживанням санітарно-епідеміологічних заходів і наданням лікувально-

профілактичної допомоги фізичним особам». Але, запропонований Р. 

Майдаником Звід законів містить не лише адміністративно-правові норми, а 

й інші норми з різних галузей права і це не інкоративний акт, а інший вид 

систематизованого (систематизаційного) акту. 

О. Клименко вважає, що на сучасному етапі розвитку України «варто 

розробити й прийняти окремі основні закони з кожного блоку – закони, що 

становлять базову структуру майбутнього кодексу й у такий спосіб остаточно 

формуючу концепцію розвитку галузевого законодавства в державі» [176]. 

Проте вчена-юрист пропонує провести паралельно як інкорпорацію, так і 

кодифікацію законодавства у сфері охорони здоров’я. Із цим твердженням 

варто не погодитися, з огляду на те, що «інкорпорація виступає певним 

підґрунтям для проведення консолідації у подальшому (що знаходить прояв 

й у прийнятті певних значних за обсягом консолідованих актів), а потім й 

кодифікації, як певного «досконалого» виду систематизації» [176]. На думку 

О. Клименко, «розробка Зводу законів про охорону здоров’я громадян і 

Медичного кодексу буде сприяти вдосконалюванню керованості охороною 

здоров’я, підвищенню якості медичної допомоги, захисту прав і підвищенню 

відповідальності пацієнтів і медичних працівників, дозволить сформувати 

медичне законодавство у вигляді єдиної й цілісної системи законодавчих 

актів прямої дії, доступної не тільки керівникам організацій охорони 
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здоров’я, але й всім медичним працівникам і населенню» [176]. Все це 

свідчить про розпорошеність поглядів вчених-юристів щодо цього питання. І 

у цьому аспекті знову ж таки варто стверджувати, що дійсно доцільним є 

використання щодо адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я всіх видів систематизації, втім певні із її видів є перспективними 

(кодифікація наприклад), оскільки є затратними й змістовно глибинними й 

поточними, проміжними (інкорпорація, наприклад), які варто 

використовувати для підготовки до використання інших видів. 

Якщо вести мову про сучасний стан інкорпорації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, можна зазначити декілька 

пунктів, які потребують уваги. 

По-перше, керівники закладів охорони здоров’я у своїй діяльності 

використовують різноманітні результати різних видів систематизації 

законодавства, в т.ч. й інкорпорації але, як правило, неофіційні. Наприклад, 

існує спеціалізований медичний журнал «Управління закладом охорони 

здоров’я», який у кожному новому номері на перших сторінках містить 

перелік нових нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я 

(наприклад, у журналі за лютий 2019 року містяться, в основному, Постанови 

Кабінету Міністрів України, Листи Міністерства охорони здоров’я України 

та Листи інших міністерств). Звісно, важко віднести такий перелік актів 

результатів інкорпорації як виду систематизації у сфері охорони здоров’я, 

але він може слугувати базисом для подальшої неофіційної інкорпорації 

нормативно-правових актів, які будуть здійснювати уповноважені особи 

безпосередньо у закладі охорони здоров’я.  
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По-друге, якщо певні вчені-юристи звертають увагу щодо доцільності 

існування саме електронних варіантів інкорпорацій них актів, отже варто 

звернути увагу й на сайт Міністерства охорони здоров’я України, який 

містить низку цікавих у цьому сенсі для дослідження положень. Починаючи з 

2017 року МОЗ України, постійно розміщує на власному веб-порталі певні 

дайджести змін законодавства у системі охорони здоров’я, називаючи її 

«Національною медичною стіннівкою». Наприклад, у дайджесті № 5 

містяться нормативні акти під рубрикою «Електронне здоров’я», тобто цей 

номер Дайджесту присвячений нормативній основі роботи електронної 

системи охорони здоров’я [105]. У цьому виданні містяться інструкції як 

«підключити» заклад охорони здоров’я до системи «Електронне здоров’я» 

закладу і як «підключити» лікарів. Зокрема, ці інструкції та вказівки містять 

витяги із нормативно-правових актів, норми яких, у свою чергу, містять й 

адміністративно-правові норми. А ось у дайджесті № 10 «Фінансове 

планування закладів первинної медичної допомоги» зосереджено акти про 

те, як закладам первинної медичної допомоги планувати доходи і витрати в 

умовах впровадження нової моделі фінансування, також наводяться 

відповіді на поширені питання про зміни у законодавстві в охороні здоров’я, 

а керівники медичних закладів діляться своїми планами, як витрачатимуть 

кошти, отримані від Національної служби здоров’я України, що також 

містить аналогічні посилання на положення нормативно-правових актів із 

адміністративно-правовим нормами у сфері охорони здоров’я [105]. Але для 

того, аби з’ясувати значення положень цих дайджестів у процесі 

систематизації (зокрема інкорпорації) необхідно зрозуміти їх правову 

природу. Словник іншомовних соціокультурних термінів містить визначення 

дайджесту як «тип журналу, який передруковує матеріали з інших видань у 

скороченому і, як правило, спрощеному вигляді» [454], а ось аналіз інших 

джерел свідчить про, що «дайджест – це документ, друкованого або 

електронного видання, до якого входять невеликі анотації до різних 

опублікованих статей або книг. Такий збірник (саме така назва є влучною) 
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найчастіше можна зустріти в бібліотеках. Його зручність полягає у 

можливості оперативно відшукати потрібну публікацію, ознайомившись із її 

змістом. Ці ж збірки можна зустріти і у книжкових магазинах. Призначені 

вони для ознайомлення читачів із асортиментами торгової точки». Нерідко їх 

використовують в «якості реклами або як повноцінне видання продаж» [104]. 

Тобто, дайджест є певним умовним актом, який має певні риси 

інкорпораційного акту, дещо схожий за методикою формування із етапністю 

проведення інкорпорації. З іншого боку, дайджест відіграє, в основному роль 

механізму правової освіти і тому ототожнювати дайджест із інкорпорованим 

актом не варто. Хоча дайджест як основу і можна у подальшому 

використовувати для проведення неофіційної інкорпорації на місцях (на 

місцевому рівні), саме у закладах охорони здоров’я. 

По-третє, в еру інформатизації та розвитку електронного урядування, 

переходу на використання електронних засобів у всіх сферах публічного 

управління, в тому числі і у сфері охорони здоров’я, велику роль відіграють і 

офіційні веб-портали органів публічного управління у сфері охорони 

здоров’я. Наприклад, це сайт Міністерства охорони здоров’я України, 

Департаменту охорони здоров’я будь-якої обласної державної адміністрації 

тощо. Так, на сайті МОЗ України є розділ під назвою «Документи», який 

містить у собі певні посилання на накази МОЗ України, документи з питань 

економіки та фінансів та архів наказів. Але безпосередньо інкорпорованих 

актів, таких, як, наприклад, «Збірник законів у сфері охорони здоров’я», або 

ж інших тематичних інкорпорованих актів немає. Сайт будь-якого 

Департаменту обласної держаної адміністрації містить посилання на 

хронологічні переліки наказів, які він видає у межах своєї компетенції, а 

також посилання на документи з питань акредитації, стандартизації закладів 

охорони здоров’я та державних закупівель. Аналогічним є й стан справ із 

сайтом МОЗ України, на веб-порталах департаментів відсутні будь-які 

систематизовані акти (в т.ч. й інкорпораційні) акти.  



345 
 

По-четверте, варто підтримати позицію А. Калініченка щодо 

необхідності проведення офіційної інкорпорації міжнародних 

спеціалізованих нормативно-правових актів (хоча вчений-юрист досліджує 

митне законодавство, а отже й проблематику його інкорпорації але це 

положення може бути цілком сприйнятні і для сфери охорони здоров’я). 

Зокрема, у перспективі, вони можуть стати базисом й для інкорпорації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я за критерієм 

суб’єкта видання того чи іншого нормативного акту. Так, враховуючи те, що 

до міжнародно-правових актів рідко вносяться зміни, доцільним є їх 

збірників як у паперовому, так і в електронному вигляді [161, c. 206].  

Отже, підсумовуючи вищенаведене, аналізуючи сучасний стан 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, можна 

запропонувати авторське визначення інкорпорації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я як виду систематизації, який 

безпосередньо пов’язаний із поверхневою (технічною) обробкою змісту 

чинних нормативно-правових актів, які містять адміністративно-правові 

норми, що покликані регулювати відносини у сфері охорони здоров’я, 

результатом якого є видання певної збірки або збірника актів 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я. Це доволі 

розповсюджений вид систематизації, що може здійснюватися як спеціально 

уповноваженим суб’єктом органу публічного адміністрування, так й іншими 

особами, які використовують у своїй повсякденній діяльності 

адміністративне законодавство у сфері охорони здоров’я. 

Ознаками інкорпорації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я можна визначити: а) «спрощене» змістовне наповнення, а 

саме технічно-редакційна обробка об’єднаних нормативно-правових актів, 

які містять адміністративно-правові норми, покликані регулювати відносини 

у сфері охорони здоров’я, без модифікації їх змісту; б) оперативність та 

економність її процедури; в) розмаїття суб’єктів її здійснення, серед яких як 

суб’єкти публічної адміністрації, в т.ч. й ті, що застосовують адміністративне 
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законодавство у сфері охорони здоров’я, так і приватні особи; г) її предметом 

може бути як окремі нормативно-правові акти, які містять адміністративно-

правові норми, покликані регулювати відносини у сфері охорони здоров’я, 

так і витяги із них; д) специфічна поточна її мета, досягнення якої дозволяє 

сформулювати передумови та предмет для інших видів систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, а отже виконання 

ролі «проміжного» різновиду систематизації відповідного законодавства; е) 

інкорпораційні (інкорпоративні) акти як її результат, якими є збірки чи 

зібрання певних нормативно-правових актів або ж витягів із них, об’єднаних 

за різними критеріями (алфавітом, безпосереднім предметом правового 

регулювання, суб’єктом видання тощо), які не є джерелом права; є) з 

урахуванням специфіки адміністративного законодавства, яке регулює 

відносини у сфері охорони здоров’я, об’єктивна неможливість здійснення її 

повного (суцільного) різновиду, а отже її частковий характер; ж) «спрощене» 

цільове спрямування, яке полягає у створенні передумов для спрощення 

правозастосування у зазначеній сфері відносин за рахунок оптимізації 

пошуку відповідних актів, для потреб навчального процесу, наукової 

діяльності, для право просвітницької діяльності тощо. Всі ознаки 

доповнюють один одного й лише у сукупності формують унікальний ресурс 

інкорпорації як вид систематизації відповідного законодавства. 

Значення інкорпорації як виду систематизації полягає в тому, що вона 

певним чином упорядковує весь чинний нормативно-правовий матеріал у 

певній сфері з метою спрощення та правозастосування у контексті 

можливості реалізації доступу до правової інформації громадськості. 

Доводиться, що інкорпорація адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я є видом систематизації, використання ресурсу якого цілком 

можливе в Україні в умовах проведення докорінних реформаційних процесів 

у сфері охорони здоров’я як «проміжного виду систематизації» на шляху до 

проведення консолідації та кодифікації, формування передумов та предметів 

останніх. 
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Для з’ясування реального ресурсу інкорпорації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я пропонується її класифікаційний 

розподіл за кількома критеріями: а) за суб’єктом здійснення – офіційна, 

неофіційна (щоправда, може бути й напівофіційна із залученням закладів 

вищої освіти, наукових установ, закладів охорони здоров’я тощо); б) за 

безпосереднім предметом – підгалузева, інституціональна тощо; в) за 

критерієм об’єднання нормативно-правових актів у інкорпоративний 

(інкорпораційний) акт – алфавітна, предметна, хронологічна, суб’єктна тощо; 

г) за підсумковим актом – із підготовкою збірки нормативно-правових актів, 

із підготовкою зібрання нормативно-правових актів. 

Звертається увага на те, що специфіка змістовного наповнення 

інкорпорації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, а 

саме редакційно-технічне опрацювання зібрання певних нормативно-

правових актів, які містять адміністративно-правові норми, покликані 

регулювати відносини у сфері охорони здоров’я, без змістовної модифікації 

цих актів, а саме лише об’єднання таких актів у «контрольному стані на 

момент підготовки їх зібрання чи збірки, істотно знижує правозастосовну 

цінність останніх й зумовлює пріоритетність їх використання саме у 

навчальному процесі, науковій діяльності, правопросвітницькій діяльності 

тощо. Саме «спрощене» змістовне наповнення цього виду систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я обумовлює 

розмаїття можливих суб’єктів її здійснення, в т.ч. й із різним ступенем 

«дотичності» їх до сфери охорон здоров’я, а також сфери правового, в т.ч. й 

адміністративно-правового регулювання у зазначеній складовій суспільного 

життя. А це певним чином може впливати і на ефективність 

інкорпоративного (інкорпораційного) акту, в т.ч. істотно знижуючи її. 

Обґрунтовується низький рівень, у порівнянні із іншими видами 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, 

ефективності інкорпорації в аспекті досягнення мети систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в цілому. Що, у 
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свою чергу, слугує підставою для формулювання пропозиції щодо мінімізації 

зусиль щодо її здійснення (перш за все, офіційного її різновиду) й для 

мінімізації витрат та спрощення доступу до відповідних інкорпоративних 

актів впровадження електронної їх форми. Обґрунтовується, враховуючи 

специфіку ресурсу, неможливість повної (суцільної) інкорпорації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, й можливість 

підготовки збірок та зібрань (галузево-інститутиційних, хронологічних, 

суб’єктних, алфавітних тощо) законодавства для спрощення 

правозастосування й формулювання безпосереднього предмету для інших 

видів систематизації відповідного законодавства, перш за все, консолідації та 

кодифікації. 

 

 

4.3 Консолідація адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я та особливості її проведення в умовах докорінних 

реформаційних процесів 

 

Сучасне українське законодавство має достатньо розгалужену 

структуру, яка складається з величезної кількості нормативних актів різної 

юридичної сили та сфери дії. Не є винятком і сфера охорони здоров’я, адже 

вона, за своєю суттю, охоплює достатньо велике коло суспільних відносин, 

про що зазначено в Основах законодавства про охорону здоров’я. 

Результатом необхідності регулювання усіх цих відносин є прийняття 

величезної кількості законів та підзаконних актів, які, в тому числі, містять і 

адміністративно-правові норми у сфері охорони здоров’я, що виступає 

предметом цього дослідження. Звичайно, існування такого масиву 

нормативно-правових актів породжує повтор певних правових приписів, а 

також та їх неузгодженості та суперечності. У зв’язку із чим актуальним є 

ліквідація вказаних неточностей та їх протиріч, а також проведення певного 

«укрупнення» законодавства і створення своєрідних «законодавчих блоків», 
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які будуть об’єднуватися за предметом правового регулювання та 

створювати зручне зрозуміле спрощене використання нормативно-правових 

актів під час правозастосування. 

Серед усіх розглянутих у попередніх підрозділах видів систематизації є 

один, який хоча не є достатньо дослідженим та часто використовуваним у 

сучасній правовій науці однак його роль не варто недооцінювати. Мова йде 

про консолідацію, яка повинна вирішувати вищезгадані проблеми шляхом 

застосування тих методів та етапів, які для неї характерні. 

Історія консолідації не є значно тривалою, хоча має певні віхи, які 

викликають певну наукову заінтересованість. Так, зокрема в кінці XIX ст. у 

Великобританії англійський парламент прийняв спеціальний закон про 

консолідацію статутного права, що стало основою для проведення 

консолідації, яка існує і до сих пір [482, с. 102]. 

Лише починаючи з 30-х років XIX століття англійське законодавство 

піддалося послідовним перетворенням у багатьох його найважливіших 

галузях. Протягом декількох десятиліть була видана низка законодавчих 

актів, що консолідували правові норми за найбільш значними інститутами 

цивільного й кримінального права, хоча, на той час, чіткого розмежування по 

галузях так і не існувало. При виданні такого роду консолідованих актів не 

порушувалося завдання провести кодифікації цілих галузей права: вони 

убирали у себе в упорядкованому виді, стосовно лише до окремих правових 

інститутів, норми, колись «розсипані» у численних раніше виданих 

законодавчих актах, а нерідко також найбільш важливі положення, 

сформульовані в нормах прецедентного права. У такий спосіб згодом була 

консолідована велика кількість актів (наприклад, закони про сімейні 

відносини 1857 року, про партнерство 1809 року, про продаж товарів 1893 

року й інші) [482, с. 45]. Про історичне минуле консолідації зазначає і С. 

Меленко. Він слушно вказує, на те що «за своєю історико-гносеологічною 

природою консолідація є чи не найпершим видом систематизації правових 

норм, який почали використовувати правознавці, коли перед ними постала 
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проблема класифікації та впорядкування правового матеріалу після його 

визначеної фіксації. Так, щоб створити правовий припис у формі 

нормативного акту, потрібно визначити його структуру, послідовність 

викладення матеріалу, сферу та обсяг суспільних відносин, які будуть ним 

врегульовуватись, врахувати волю, побажання та мету законодавця та ін. 

Джерелом вихідного матеріалу для такого акту були звичаї, традиції, 

природнє право, релігійні догми та ін. Можна констатувати факт, що на 

початку формування процесу правотворчості консолідація відігравала одну із 

провідних ролей у створенні найперших нормативних приписів, адже без 

застосування її прийомів цей процес був би неможливий» [249, с. 8]. Саме 

вже консолідація дала поштовх для виникнення і розвитку іншого виду 

систематизації – кодифікації, «адже зібраний та впорядкований за допомогою 

консолідаційних прийомів та методів, структурований “вихідний” матеріал 

потрібно було оформити у вигляді нормативного акту, усунувши при цьому 

неточності, суперечності, прогалини та дублювання» [249, с. 8]. 

Певний історичний досвід консолідації є характерним і для вітчизняної 

нормотворча ості хоча і дещо є специфічним що свідчить про недооцінку 

потенціалу цього виду систематизації. В Україні консолідація нормативно-

правових актів, і насамперед тих актів, що містять адміністративні норми у 

сфері охорони здоров’я, майже не практикувалися, наслідком чого є певна 

громіздкість вітчизняного законодавчого масиву, повторюваність низки 

положень у різних актах. Хоча у своїй діяльності єдиний законодавчий орган 

держави використовує консолідаційні прийоми. Зокрема у Верховній Раді 

має місце прийняття законів у так званих «пакетах», що є нічим іншим як 

використанням певного «зібрання» нормативно-правових актів із 

застосуванням саме консолідаційних прийомів. Окремо питання щодо 

систематизації медичного законодавства шляхом використання консолідації 

порушували, однак воно стосувалося переважно ухвалення вузько 

спеціалізованих законодавчих актів на базі попередніх підзаконних 

нормативно-правових актів (наприклад шляхом консолідації був створений і 
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ухвалений Закон України «Про психіатричну допомогу») [467, с. 245] про що 

вже неодноразово зазначалося в т.ч. й у цьому дослідженні. 

Звертаючись до законодавчого визначення даного поняття, варто 

звернути увагу на те, що до сих пір Верховна Рада України не прийняла 

жодний нормативно-правового акту, який би визначав та офіційно закріпив 

легальне визначення консолідації. Існує певна кількість тематичних 

законопроектів, але і вони не всі містять у своєму складі тлумачення цього 

поняття. Так, альтернативний проект закону «Про нормативно-правові акти», 

який було подано 21 січня 2008 р. народним депутатом О.В. Лавриновичем, 

містить ст. 57 «Систематизація нормативно-правових актів», яка складається 

із шести частин і передбачає таке: ч. 3 «Консолідація – об’єднання в єдиний 

нормативно-правовий акт кількох актів, які регулюють певну сферу 

суспільних відносин, без зміни їх змісту» [366]. Для найповнішого розуміння 

феномену консолідації варто звернути увагу на її етимологічне походження. 

Термін «консолідація» походить від латинського слова «consolidatio» («соn» 

– разом, а «solidare» – скріплювати, зміцнювати, об’єднувати заради будь-

якої мети), що означає «поєднання, спільність, сумісність тощо і являє собою 

один із способів систематизації законодавства, у процесі якого декілька актів 

об’єднуються в одному документі. Новий акт, прийнятий у процесі 

консолідації, повністю заміняє об’єднані, оскільки заново приймається 

компетентним правотворчим органом» [515, с. 268-269]. 

Задля відображення розмаїття доктринальних фахових підходів до 

визначення, варто звернутися до наукового надбання вітчизняних вчених-

юристів. На сьогодні в юридичній літературі існує достатньо велика кількість 

підходів щодо питання, пов’язаного з юридичною природою консолідації, 

хоча окремо консолідація як вид систематизації була предметом детального 

дослідження лише для небагатьох науковців-правознавців. 

Так, зокрема, Є. Гетьман зазначає, що «в юридичній літературі 

консолідація законодавства розглядається як форма (саме таке 

формулювання) систематизації, у процесі якої десятки, а інколи і сотні 
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нормативних актів з одного і того ж питання об’єднуються в один 

укрупнений акт» [82, с. 25]. Такий акт затверджується нормотворчим 

органом як нове, самостійне джерело права, а старі, розрізнені акти 

визнаються такими, що втратили свою силу. У процесі здійснення 

консолідації об’єднанню підлягають приписи однакової юридичної сили, 

хоча, серед вчених-юристів існує думка і про те, що консолідувати можна і 

акти різною юридичної сили. У той же час консолідація являє собою 

«своєрідний вид правотворчості, особливість якого полягає в тому, що новий 

укладений акті не змінює змісту правового регулювання, не вносить зміни і 

новели до чинного законодавства» [482, с. 409-410]. Таке розуміння 

консолідації нормативно-правових актів є значно наближеним до розуміння 

офіційної інкорпорації, що й зумовлює також й помилкове їх ототожнення. І 

знову ж таки, зокрема С. Меленко, з яким варто погодитися, зазначає про те, 

що інколи важко виокремити суто інкорпорацію, або ж консолідацію, адже 

вони всі мають певні схожі ознаки: «найближчою до процесу консолідації є 

предметна інкорпорація, адже консолідація здійснюється передусім за 

предметною ознакою. Предметна інкорпорація передбачає створення певного 

інкорпорованого збірника нормативно-правових актів, які врегульовують 

суспільні відносини у визначеній за предметом правового регулювання сфері. 

Іншими словами, можна сказати, що передбачається створення тільки 

певного збірника нормативно-правових актів, які не втрачають своєї 

юридичної сили, а не видання абсолютно нового нормативно-правового акту, 

до якого б вони увійшли і втратили б свою чинність, як окремі правові 

джерела. Сам процес “відбору” т.з. вихідного матеріалу як в предметній 

інкорпорації, так і у консолідації є досить подібним, а саме – за предметом 

правового регулювання. В той же час, консолідація ж передбачає об’єднання 

до єдиного нормативно-правового акту декількох, які регламентують 

діяльність в одній сфері суспільних відносин, без втручання до їхнього 

змісту. На відміну від предметної інкорпорації нормативно-правові акти 

об’єднуються в один, втрачають юридичну силу, як самостійні нормативні 
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приписи, діють вже як один нормативно-правовий акт, але в процесі 

консолідації не вносяться зміни та доповнення до змісту “вихідних” актів, в 

чому полягає її відмінність від такого виду систематизації, як кодифікація» 

[249, с. 9]. 

Для розуміння юридичної природи та сутності консолідації 

законодавства взагалі та адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я зокрема, потрібно, дослідити особливості такої діяльності. Так, В. 

Нерсесянц наголошує на тому, що особливість консолідації полягає в тому, 

що «новий, укрупнений акт не змінює змісту правового регулювання, не 

вносить зміни та новели до чинного законодавства. У процесі підготовки 

консолідованого акта усі норми «попередніх» актів розташовуються в певній 

логічній послідовності, розробляється загальна структура майбутнього акта 

... усуваються суперечності, повторення, виправляється застаріла 

термінологія, норми, близькі за змістом, об’єднуються в одну статтю, пункт 

тощо» [392, с. 358-359]. 

О. Скакун консолідацію розуміє як «одну із форм (саме таке 

формулювання) систематизації нормативно-правових актів, що полягає в 

об’єднанні певної кількості розрізнених нормативних актів, виданих у різний 

час з того самого предмета правового регулювання в єдиний укрупнений акт 

з усуненням повторів і протиріч, без зміни змісту норм, уміщених у них» 

[448, с. 385.]. Проте, у подальших своїх працях О. Скакун дещо змінювала 

свою точку зору щодо правової природи консолідації, вказувавши що це 

одночасно є й «і подоланням розрізненості нормативно-правових актів» [449, 

с. 379-380], і є «спосіб систематизації» [450, с. 386]. 

Деякі вчені-юристи наголошують на тому, що консолідація являє 

собою різновид інкорпорації, інші ж вчені вважають її «самостійним видом 

систематизації», а деякі взагалі наголошують на тому, що консолідація є 

«особливим різновидом нормотворчої діяльності» [167, с. 324-325]. Разом із 

тим невирішеними і до цього часу залишаються питання, пов’язані з 

особливостями консолідації законодавства, її цілями, а також результатами 
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такої діяльності. Зокрема, колектив авторів академічного курсу «Теорія 

держави і права» зауважує, що «консолідація – це своєрідний вид 

правотворчості, особливість якого полягає в тому, що новий укладений акт 

не змінює змісту правового регулювання, не вносить зміни й новели в чинне 

законодавство» [482, с. 410]. Варто зазначити, що традиційне, сучасне 

розуміння консолідації вчені-юристи виділяли ще за часів СРСР. У 

юридичній літературі тогочасного періоду (1960-ті роки) існувала думка, про 

те, що «під консолідацією варто розуміти зведення воєдино (в один акт) 

розрізнених нормативних приписів з одного й того самого питання зі 

скасуванням відповідної частини попереднього нормативного матеріалу» 

[481, с. 27]. 

Сучасний же доктринальний підхід характеризується плюралізмом 

думок вчених-юристів. Так, наприклад, О. Любчик стверджує про те, що 

«питання віднесення консолідації до видів або форм систематизації досі є 

спірним, оскільки не існує єдиної думки щодо правової суті, не вироблено 

теоретичних підходів до обґрунтування даної категорії» [236, с. 81]. С. 

Пікалюк зазначає, що консолідація виступає «як процес зібрання в єдине ціле 

різних нормативно-правових актів різної юридичної сили за предметом 

правового регулювання» [302, с. 197, с. 196-198]. М. Дімчогло розглядає 

консолідацію не лише як етап систематизації, а й саме як вид «у структурі 

складових систематизації інформаційного законодавства у розумінні 

безперервного процесу як на науковому, так і на правотворчому та 

правозастосовному рівнях» [115, с. 13]. Дещо інше розуміння консолідації 

можна спостерігати й в зарубіжній юридичній літературі. Так, в 

Європейському Союзі консолідацією вважають «включення великої кількості 

законів з усіма змінами та подальшими доопрацюваннями до єдиного закону, 

що не має формальної цінності, оскільки кожний консолідуючий акт містить 

перелік усіх юридичних актів з усіма їх реквізитами» [290, с. 35]. Проте, це 

визначення є близьким до офіційної інкорпорації, яка вже розглядалася у 

попередньому підрозділі роботи. 
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Консолідація – це все ж таки певний вид правотворчості, особливість 

якого полягає в тому, що новий збірний акт,до якого зводиться все розмаїття 

нормативно-правового масиву з одного і того ж питання, не змінює 

правового регулювання, не вносить змін до чинного законодавства, хоча 

створює певний новий акт. Так, наприклад, С. Лисенко вважає, що у процесі 

консолідації «можуть усуватись повторення або суперечності, зникає 

проблема великого обсягу нормативно-правових актів – все це дає право 

говорити про удосконалення та упорядкування законодавства, однак, 

виходячи з цього, не є правотворчою діяльність» [219, c. 58]. Такої ж думки 

дотримується і С. Сарана, вивчаючи питання систематизації податкового 

законодавства, розглядає консолідацію як «самостійну форму систематизації, 

що ставить за мету усунення множинності нормативно-правових актів, які 

регулюють справляння податків і зборів внаслідок зведення їх до одного 

більш великого акта» [423, с. 12]. Л. Добробог у свою чергу вважає, що 

«консолідація – це така форма систематизації, яка полягає в об’єднанні 

декількох нормативно-правових актів, які діють в одній і тій самій сфері 

суспільних відносин, в єдиний нормативно-правовий акт, як правило, без 

зміни змісту» [119, с. 367]. Тобто, як ми бачимо, визначення є майже 

ідентичними, і містять у собі вказівку одну із головних ознак консолідації – 

зведення у єдине нормативні приписи. Зокрема А. Калініченко розглядає вже 

галузеву консолідацію, саме митного законодавства, і приходить до 

висновку, що «це є формою систематизації, що здійснюється нормотворчими 

державними органами, в процесі якої декілька нормативно-правових актів, 

що регулюють митну діяльність, без зміни їх змісту об’єднуються в один 

зведений нормативний митно-правовий акт. Консолідація митного 

законодавства сприяє забезпеченню доступності інформації про митні 

правила, а також підвищенню зручності в поводженні з підзаконними 

нормативно-правовими актами в галузі митної справи шляхом скорочення їх 

кількості за рахунок об’єднання» [162, с. 200]. 
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С. Меленко у своєму дисертаційному дослідженні на тему 

«Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів», формулює 

наступне визначення досліджуваному виду систематизації: «самостійний вид 

систематизації нормативно-правових актів, який полягає у їх впорядкуванні 

за об’єктом, суб’єктом, предметом та методом правового регулювання, що, в 

свою чергу, утворює певну систему правових норм, які можуть 

об’єднуватися за інституціональною та галузевою ознакою» [249, с. 12-15]. 

Тобто консолідація, таким чином, «окреслює» певну структуру майбутнього 

зведеного акта, і навіть можна вважати це «підготовчим етапом» до 

здійснення кодифікації законодавства, в процесі якого виявляються дефекти, 

суперечності, колізії і прогалини у нормативному масиві тієї сфери 

суспільних відносин, де вона буде застосовуватися. 

Консолідація фактично спрощує процес кодифікації будь-якої галузі 

законодавства, тому що у її процесі утворюються подібні між собою 

нормативно-правові положення, які у майбутньому (коли для цього буде 

слушний час) будуть підлягати обробці та за допомогою кодифікаційної 

роботи утворюватимуться «якісно нові норми права, що відповідатимуть 

потребам сучасного розвитку суспільних відносин» [236, с. 82]. Тобто за 

«допомогою консолідаційних прийомів визначається коло правовідносин, що 

закладають основи майбутньої норми права, а за допомогою кодифікаційних 

прийомів вона набуває визначеного змісту та форми» [249, с. 16]. 

Та група вчених, що наголошує на доцільності виокремлення 

консолідації як виду систематизації, підкреслюють її правотворчий характер. 

Л. Добробог наголосила у своїх працях, що «консолідація являє собою 

різновид правотворчості державних органів» [119, с. 196]. О. Карнаухова 

вказала, що «вдосконалення притаманне передусім кодифікації й 

консолідації (усунення прогалин, дублювання в законодавстві, охоплення 

правовим регулюванням нових суспільних відносин тощо). Однак облік та 

інкорпорація не тільки слугують основою для перших двох видів 

систематизації. Вони також забезпечують технічне вдосконалення 
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нормативно-правових актів (наприклад, унесення в текст взятих на облік або 

включення до збірника нормативно-правових актів прийнятих правотворчим 

органом змін, доповнень; виправлення помилок)» [166, с. 11–12]. На прикладі 

конституційного законодавства України, Н. Кошіль довела, що доцільним є 

вважати формами систематизації «саме інкорпорацію, консолідацію та 

кодифікацію, не відносячи сюди облік» [199, с. 62]. Є. Гетьман, робить 

висновок про те, що консолідація «являє собою різновид систематизації 

законодавства і в той же час здійснюється у процесі нормотворчої діяльності 

уповноважених органів державної влади та спрямована на упорядкування 

нормативних актів, які мають єдиний предмет правового регулювання, в 

єдиний, зведений нормативно-правовий акт без зміни їх змісту На сьогодні 

консолідація нормативно-правових актів практично не застосовується в 

сучасній правовій системі України, незважаючи на те, що така діяльність є 

позитивним фактором з точки зору уникнення колізій у законодавчому 

урегулюванні» [82, с. 27]. 

Не зважаючи на певне розмаїття визначень, вчені-юристи сходяться до 

однакових думок щодо наявності особливостей консолідації, що дозволяє її 

виділяти як вид систематизації та говорити про важливе місце її всього 

розмаїття систематизації. 

Одразу варто зауважити, що більшість вчених-юристів виділяють 

цілком схожі ознаки консолідації, але деякі, аналізуючи консолідацію у 

конкретній галузі права, вказують ще й на специфічні ознаки, які обумовлені 

специфікою сфери досліджуваних правовідносин. 

Особливості консолідації як одного із видів систематизації 

законодавства вчені-юристи формулюють наступним чином: О. Луценко 

вважає, що «під час проведення систематизації законодавства 

рекомендується застосовувати консолідацію з метою позбавитись 

множинності актів без кардинальної зміни змісту правового регулювання» 

[232, с. 10] (тобто вона вказує на таку ознаку, як помірна нормотворчість 

консолідації), А. Машков веде мову про те, що «консолідацію слід 
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використовується там, де немає потреби або можливості кодифікації. 

Уважається, що консолідація виступає як ефективний засіб для об’єднання 

однорідного нормативного матеріалу, скорочення числа актів і покращення 

форми правового регулювання» [245, с. 261]. Н.Кошіль у своєму 

дисертаційному дослідженні виділяє «вузьке» та «широке» розуміння 

консолідації, яке базується на виокремленні ознак цього виду систематизації 

нормативно-правових актів [199, с. 10]. У так званому «вузькому» розумінні 

консолідацію законодавства визначають автори підручника «Загальна теорія 

держави і права», які вважають, що «консолідація є зведенням у єдиний 

нормативно-правовий акт декількох актів, що регулюють певну сферу 

суспільних відносин без зміни їх змісту» [141, с. 320]. Також достатньо вдало 

охарактеризувала консолідацію у саме «вузькому» розумінні й Л. Луць, 

виокремивши при цьому наступні її ознаки: 

1) «нормативно-правові приписи об’єднуються за предметом 

регулювання; 

2) об’єднання приписів відбувається в єдиному зведеному акті; 

3) об’єднання приписів здійснюється без зміни нормативно-

правових приписів, що зафіксовані в чинних джерелах права; 

4) об’єднання приписів містить частково ознаки як інкорпорації, так 

і кодифікації; 

5) нормативно-правові приписи, що використовуються з чинної 

системи джерел права, розташовуються в певній послідовності в межах 

загальної структури майбутнього акта; 

6) здійснюється зовнішнє опрацювання та редакційне правлення 

(коригування) нормативно-правових приписів для досягнення єдиного 

стилю; – використовується уніфікована термінологія; 

7) усуваються дублювання, суперечності в нормативно-правових 

приписах, замінюється застаріла термінологія» [233, с. 235]. 

Слід акцентувати увагу на тому, що перші й останні дві ознаки 

притаманні не лише консолідації, а й іншим видам систематизації 
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законодавства. Однак у сукупності з іншими ознаками, які сформулювала Л. 

Луць, вони надають комплексне, розгорнуте уявлення про сутність 

консолідації законодавства у вузькому розумінні. 

Консолідацію законодавства у вузькому розумінні Н. Кошіль зобразила 

за допомогою математичних формул, що значно спрощує розуміння сутності 

консолідації. У «вузькому» розумінні цього виду систематизації слід 

застосовувати наступний розрахунок: А = Б + С + В… [199, с. 87]. Більшість 

юридичної літератури, особливо періоду ХХ ст., передбачає саме такий 

підхід до визначення консолідації законодавства, тому його запропоновано 

називати «класичним». «Консолідація конституційного законодавства в 

«широкому» розумінні включає в себе консолідацію конституційного 

законодавства у «вузькому» розумінні. Консолідацію конституційного 

законодавства в «широкому» розумінні можна визначити або формулою А = 

А + Б + С +… (якщо один із актів, що консолідувався, зберігає чинність), або 

формулою А = Б + С + В… (якщо всі акти, які було консолідовано, втратили 

чинність, а натомість з’явився новий акт)» [199, с. 87]. В. Сухонос у своїх 

працях демонструє тяжіння до розуміння консолідації з «широкого» погляду: 

«консолідація законодавства – спосіб систематизації законодавства, у процесі 

якого кілька актів об’єднуються в одному документі» [478, с. 401]. 

Л. Сарана звертає увагу на «виняткову особливість консолідації, яка 

полягає в тому, що при застосуванні цього виду систематизації принципово 

не змінюється режим правового регулювання в оподаткуванні: новий 

збільшений акт залишає правове регулювання в аналогічних формах, в яких 

воно здійснювалося в актах, які ним були об’єднані». Консолідація 

податкового законодавства за змістом не виступає різновидом правотворчої 

діяльності, тому характеризувати її як правотворчі зміни в податковому 

регулюванні можна лише за формою, а не за суттю, враховуючи те, що за 

змістом вона такою не є, бо не встановлює, не змінює, не відміняє правила в 

оподаткуванні. Це дозволяє визначити її «подвійну природу: з одного боку, 

консолідація податкового законодавства відноситься до зовнішньої форми 
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систематизації, яка не стосується змісту правил податкового регулювання; з 

іншого – вона виступає більш складною формою ніж інкорпорація та займає 

перехідне місце між нею та кодифікацією [423, с. 11]. Разом із тим вона 

здебільшого спрямована на усунення колізій та дублювання податково-

правових норм, на формальну перебудову податкового законодавства. Отже, 

Л. Сарана не у повному обсязі підтримує точку зору більшості вчених-

юристів про те, що консолідація, на відміну від обліку і інкорпорації, має 

«правотворчий характер» [423, с. 12]. 

При цьому, додатково, вчений-юрист ще виокремлює і особливості 

консолідованого акта, як результату процесу консолідації законодавства. 

Вони полягають у наступному: «а) він повністю замінює нормативні акти, що 

увійшли до його складу; б) консолідований акт заново приймається 

компетентним правотворчим органом (і це є зайвим підтвердженням тези про 

те, що консолідація, на відміну від інкорпорації та обліку, є лише 

офіційною); в) цей акт містить власні офіційні реквізити (назву, дату 

прийняття, номер і підпис посадової особи)» [423, с. 12] . Виходячи з цього, 

консолідацію податкового законодавства Л.Сарана визначає «як найпростішу 

форму правотворчої діяльності державних органів у галузі регулювання 

оподаткування» [423, с. 12]. Але він підтримує позицію багатьох вчених-

юристів у тому, що головним завданням консолідації, її призначенням, є 

усунення множинності нормативно-правових актів, що регулюють однорідно 

якісну сферу суспільних відносин [423, с. 12]. 

Л. Добробог виділяє наступні характерні ознаки консолідації: 

«1) є різновидом правотворчості; 

2) консолідація пов’язана з ревізією, оскільки доволі часто виникає 

необхідність відмінити окремі застарілі положення, щоб не включати їх у 

консолідований акт; 

3) метою консолідації є усунення колізій, множинності нормативних 

актів, застарілих норм, об’єднання норм, близьких за змістом; 

4) консолідований нормативний акт є самостійним джерелом права; 
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5) при консолідації об’єднуються нормативно-правові акти, що мають 

один і той самий предмет регулювання; 

6) при консолідації об’єднуються приписи рівної предметної сили; 

7) зміст правовідносин при консолідації не змінюється; 

8) нормативно-правовий акт, що є наслідком консолідації, приймається 

суб’єктом правотворчості; 

9) нормативно-правові акти, що були консолідовані, мають бути 

визнані такими, що втратили чинність» [120, с. 365]. 

Досить схожі ознаки виділяє і Т. Кашаніної, однак додає, що 

особливістю виступає те, що «акти консолідації є обов’язковими для 

адресатів» [165]. 

С. Меленко ж приходить до висновку, що «консолідація є самостійним 

логіко-гносеологічним та ієрархічним видом систематизації нормативно-

правових актів, який полягає у впорядкуванні нормативно-правового 

матеріалу за об’єктом, суб’єктом, предметом та методом правового 

регулювання, що утворює певну систему правових норм, які можуть 

об’єднуватися за інституціональною та галузевою ознакою. Специфіка, 

виокремлювальні ознаки консолідації проявляються в тому, що складові 

частини нормативного акту групуються за предметною ієрархічною 

структурою, яка не піддається смисловим та логічним переробкам, 

відображає його зміст та залишається недоторканою» [249, с. 11]. 

Для консолідації (якщо її розглядати не лице як вид систематизацію, а 

й як сукупність певний дій уповноважених осіб) характерні певні етапи, що 

будуть являти собою певні вольові дій учасників процесу задля забезпечення 

максимально корисного та ефективного результату такої діяльності. Проте, 

зважаючи на недостатній стан дослідження консолідації у вітчизняній 

правовій науці, етапність консолідації виділяє лише С. Меленко у своєму 

дисертаційному дослідженні. Вони є цілком логічними та послідовними, і 

при сумлінному дотриманні повинні гарантувати якісний та прогнозований 

результату у вигляді зведеного консолідованого акту. Отже, це є: 
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1) «визначення обсягу нормативно-правового матеріалу, який 

піддається консолідації». Тут доцільним є дослідження усіх нормативно-

правових актів різної юридичної сили за допомогою як реєстрів нормативно-

правових актів, так і цілеспрямованого пошуку на офіційних веб-сторінках 

уповноважених суб’єктів. 

2) «аналіз кожного документа чи його складової частини як об’єкта 

консолідації». На цьому етапі слід застосовувати усі методи, що значно 

спростять цей процес: ревізія, перегляд, моніторинг, обробка; 

3) «аналіз змісту складових частин документа і виокремлення тих, які 

можуть бути віднесені до інших галузей права та включені до інших 

збірників законодавства». Це слід відносити, зокрема, при подальшому 

консолідуванні адміністративного законодавства, адже більшість 

нормативно-правових актів має у своєму складі і загальні норми, тому, як 

наслідок, наступний етап це – 

4) «прийняття класифікаційного рішення, до якої галузі права віднести 

даний нормативний акт або його складову частину; 

5) прийняття рішення про включення цілого нормативного акту до 

консолідованого збірника законодавства чи про доцільність “розчленування” 

акту на його складові частини і включення їх до консолідованого збірника 

нормативно-правового матеріалу; 

6) визначення місця даного документу або його складової частини в 

ієрархічній будові консолідованого збірника; 

7) виявлення повторень гіпотез, диспозицій та санкцій в статтях 

визначеного нормативного акту та інших документів, які піддаються 

консолідаційній обробці; 

8) визначення нормативного матеріалу який втратив свою дію, і 

виключення його зі складу консолідованого збірника». Сюди слід 

застосовувати прийоми законодавчої техніки, логічну побудову майбутнього 

акту задля зручного користування усіма суб’єктами правовідносин [249, с. 4]. 
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До цих етапів доречним слід додати і етап прийняття цього 

консолідованого акту, адже якщо вести мову про одноосібне прийняття 

консолідованого акту (наприклад, Міністерством охорони здоров’я України), 

то можна паралельно вести мову і про колегіальне ухвалення (наприклад, 

Верховна Рада України), що значно ускладнює процес та вимагає додаткових 

під етапів (наприклад, розгляд у комітетах, читання, підписання, 

опублікування). 

Аналіз наявних тематичних правових джерел дозволяє запропонувати 

наступну алгоритмізацію консолідації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я. А саме: а) визначення «первинного» матеріалу для 

консолідації, що фактично означає визначення тих нормативно-правових 

актів, з якими у майбутньому передбачається інтенсивна «робота». Важливо, 

що саме цей етап набуває важливості у визначенні всього багаточисельного 

та різноманітного нормативного масиву, який підлягає подальшій «обробці». 

Специфіка адміністративного законодавства зумовлює потребу об’єднання як 

законодавчих, так і підзаконних актів, як національних, так і міжнародно-

правових актів, які покликані регулювати суспільні відносини у сфері 

охорони здоров’я. 

Наступним етапом є аналіз цих актів, а також їх складових частин в 

аспекті можливості їх розгляду саме в якості об’єкта консолідації. Саме цей 

етап передбачає виокремлення т.з. «зайвих» елементів, які за галузевою 

належністю у подальшому не будуть використовуватися для підготовки 

консолідованих центрів, а у подальшому і консолідованих актів. Аналізу 

мають підлягати не лише самі акти (зокрема, Основи законодавства України 

про охорону здоров’я тощо), але і їх складові частини, бо різним може бути 

ступінь узгодженості, дієвості їх, відповідності вимогам часу. За підсумками 

такої «фільтрації» визначається фактично той нормативний матеріал (акт, 

його окремі частини, положення тощо), який підлягає включенню до 

«консолідаційного центру». Отже, наступним станом є формування вже 

безпосередньо того нормативно-правового акту, з яким запропонований 
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суб’єкт буде «працювати» при формуванні «консолідаційного центру». 

Фактично це етап «фільтрації» та об’єднання безпосереднього нормативно-

правового матеріалу для подальшого формування «консолідаційного 

центру». 

Наступний, як і всі наступні етапи, безпосередньо пов’язані із 

«консолідаційним центром та консолідованим актом». Це визначення місця і 

ролі «профільтрованих» актів, частин, положень у вищезазначеному центрі 

та майбутньому акті, фактично ієрархічна побудова майбутнього 

консолідованого акту. Що у свою чергу зумовлює багатоманіття видів 

консолідації. 

Щодо видів консолідації, то тут також С.Меленко зазначає, що «можна 

виділити два види консолідації, які відрізняються лише за обсягом матеріалу, 

що піддається систематизаційній обробці. Перший вид – первинна 

консолідація, яка використовується під час створення нового нормативно-

правового акту у формі закону, постанови, указу, та другий вид – вторинна 

консолідація, яка застосовується в процесі кодифікації вже існуючого 

нормативного матеріалу» [249, с. 10]. Звісно, можна додати ще класифікацію 

згідно із сферою суспільних відносин, а також в залежності від суб’єкту, 

який буде проводити консолідацію. Але, це є доволі зрозумілими видами, на 

якому не варто зупинятися безпосередньо. 

Результатом консолідації є різного роду збірники, що містять тільки 

діючі акти законодавства України [509, с. 213]. Вчені-юристи О. 

Шестопьоров та І. Калініна зазначають, що «у процесі консолідації норми 

розрізнених нормативних правових актів, що регулюють певний круг питань, 

«зводяться» в один акт, при цьому решта актів, що регулюють ті ж самі 

питання, скасовуються» [516, с. 36]. 

Але, незважаючи на назви, які формулюються у науковій літературі, 

наприклад, підсумковий документ може називатися «кодекс», але сам процес 

його утворення за сутністю є виявом не кодифікації, а консолідації [199, с. 

89]. Доцільно, у цьому аспекті, говорити про «кодифікацію-компіляцію», яку 
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виділяє В. Смородинський. Варто підкреслити, що у процесі консолідації 

об’єднуються кілька актів (очевидно, нормативно-правових актів), а 

результатом такого об’єднання є «документ», тобто не новий нормативно-

правовий акт, як у випадку з консолідацією у вузькому розумінні. Розуміння 

консолідації в широкому розумінні почало з’являтись в українській 

юридичній літературі та практиці нещодавно, з активізацією процесів 

глобалізації та європейської інтеграції. Наприклад, на офіційному веб-сайті 

Міністерства юстиції України розміщено Консолідовану версію Договору 

про Європейський Союз [194]. Що ж до українських нормативно-правових 

актів, то нині консолідація, наприклад, щодо конституційного законодавства 

України виявляється тільки в тому, що нормотворчі органи здійснюють 

офіційне оприлюднення консолідованих версій актів конституційного 

законодавства. Це можуть бути як друковані офіційні видання Конституції 

України, кодексів і законів тощо, так і розміщення відповідних нормативно-

правових актів на офіційних веб-порталах органів публічної влади. В 

українській юридичній літературі зустрічається думка, що консолідація є 

«найбільш перспективною для систематизації підзаконних актів» [478, с. 

401], з чим варто часткового погодитися. Невирішеним залишається питання 

щодо форми нового консолідованого акта. Так, деякі вчені-юристи 

наголошують на тому, що результатом саме консолідації, а не кодифікації є 

«Кодекс законів про працю України» [220, с. 174-175]. Г. Знаменський, 

досліджуючи питання кодифікації та гармонізації економічного 

законодавства, наголосив на тому, що Господарський кодекс України є 

результатом консолідації нормативно-правових актів, оскільки в ньому лише 

об’єднані нормативні приписи з одного питання, без суттєвої заміни змісту 

норм [151, с. 4]. Проаналізувавши законодавчу практику України, деяких 

країн Європи та США, можна дійти висновку про те, що результатом 

консолідації законодавства може стати прийняття зведеного нормативного 

акта, який може бути прийнятий у формі кодексу або закону. У зв’язку з 

постійним збільшенням кількості нормативно-правових актів у правовій 
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системі України, які регулюють однорідну сферу суспільних відносин, 

консолідація має стати найбільш пріоритетним видом систематизації 

національного законодавства, в тому числі й у сфері охорони здоров’я 

На сьогодні консолідація є найбільш реально здійсненною і бажаною 

для формування й становлення правової системи України (як в цілому, так і 

для адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я), оскільки 

допомагає усунути значну кількість нормативних актів, предметом 

регулювання яких стають однорідні суспільні відносини, і розробити новий 

укрупнений акт. О. Задоенко також вважає консолідацію «чудовим засобом 

задля усунення множинності нормативно-правових актів, прийнятих у різний 

час» [144, с. 70]. Втім вона і не позбавлена недоліків. Так, вагомим недоліком 

консолідації є те, що вона не вносить суттєвих змін до створюваного 

збірника, у зв’язку із чим є недостатньо актуальною для правового 

регулювання відносин, наприклад, на думку С. Соляр, «у сфері об’єднань 

громадян, в якій на цей час виникла гостра необхідність цілковитого 

оновлення правового матеріалу, внесення до нього суттєвих змін. Необхідно 

зазначити, що для такого оновлення слід провести кодифікацію 

законодавства» [461]. Варто зауважити все ж таки про доцільність 

використання консолідація там, де відсутня можливість кодифікації. Це, з 

успіхом, можна застосовувати до адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я, адже воно знаходиться у достатньо рухливому, 

нестабільному стані, зважаючи на ті реформаційні процеси, які розпочалися з 

2017 року і тривають до сьогодні, а отже, відсутні підстави на зараз для 

прийняття кодифікованого акту. Аналогічної думки дотримується і Л.Руснак, 

яка вказує, що «після консолідації законів України у сфері охорони здоров’я, 

яка полягає в розробці і прийнятті Верховною Радою України законів, 

необхідних для регламентації діяльності галузі, їх узгодженні між собою, 

Конституцією України та іншими законами, можна здійснити їх 

кодифікацію» [416, с. 325]. 
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При визначенні ролі консолідації у сучасній правовій системі, слід 

розглянути співвідношення її із тими видами систематизації, які вже були 

розглянути у попередніх підрозділах цієї роботи, а саме: обліком, 

кодифікацією та інкорпорацією. 

Серед вчених-юристів також існує розмаїття підходів щодо місця, ролі 

та співвідношення видів консолідації. Наприклад, Є. Гетьман розмежовує 

«інкорпорацію» й «кодифікацію», з одного боку, і «консолідацію» та 

«кодифікацію» – з другого, оскільки це «дозволяє вирізнити головні 

особливості тієї чи іншої форми, її недоліки, що у свою чергу дозволяє 

оптимізувати роботу з упорядкування системи законодавства. Розмежування 

зазначених форм дозволить уповноваженим органам державної влади 

визначитися з тим, яку саме форму доцільно обрати при систематизації 

певної галузі законодавства, адже не всі вони підлягають кодифікації, так як 

попередньо має бути накопичено значний нормативний матеріал (прикладом 

можуть служити спроби кодифікувати соціальне й виборче законодавства), 

опрацьований понятійний апарат стосовно цієї галузі» [81, с. 14]. Перед 

здійсненням кодифікації законодавства доцільно провести роботи з 

інкорпорації й консолідації, тому що це «надасть можливість законодавцеві, 

по-перше, визначитися з обґрунтованістю проведення кодифікаційних робіт, 

по-друге, розпочати кодифікацію вже з систематизованим законодавством» 

[81, с. 14]. Але, варто погодитися із слушним зауваженням А.Соловйова, про 

те, що «від кодифікації консолідація відрізняється тим, що зміст правового 

регулювання у цьому випадку не змінюється, вона не торкається сутності 

нормативних приписів» [460, с. 48]. 

С. Меленко слушно вважає, і з ним варто погодитися, що «види 

систематизації законодавства дуже тісно пов’язані між собою, вони не 

існують в т.з. “чистому”, ізольованому виді. Всі вони (інкорпорація, 

консолідація і кодифікація) тісно пов’язані між собою і є “взаємно 

проникаючими”, взаємодоповнюють один одного, а консолідація є 

з’єднувальною, перехідною ланкою між інкорпорацією та кодифікацією, 
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вміщуючи у собі ознаки як одного так й іншого виду систематизації, які за 

своєю суттю однак досить відрізняються одна від одної» [249, с. 13]. 

М. Дімчогло висловлює доволі цікавий погляд щодо співвідношення 

видів систематизації інформаційного законодавства: «співвідношення 

консолідації з інкорпорацією та кодифікацією інформаційного законодавства 

полягає у тому, що вони є взаємозумовленими як етапи, процеси, напрями, 

методики, методи, способи, засоби, що у своїй органічній єдності утворюють 

нову якість його систематизації» [115, с. 12]. Легальна консолідація, що 

здійснюється законодавцем та органами державної виконавчої влади в їх 

підзаконних нормативно-правових актах, розглядається як «універсальний 

засіб, що надає можливість формувати структурні елементи системи 

інформаційного законодавства за умови, якщо вона здійснюється з 

урахуванням наукових здобутків інформаційного права. Консолідація як 

засіб інституційної структуризації законодавства України щодо інформації 

дає змогу не тільки удосконалювати його як складову системи права, а й 

робить упорядкованим, а отже, – доступним для розуміння у 

правозастосуванні та правоосвітній діяльності» [115]. 

Д. Керімов у співвідношеннях видового розмаїття систематизації 

законодавства вважає, що початковою стадією кодифікації є інкорпорація, а 

не консолідація [170, с. 20]. Хоча, А. Любчик вважає, що з точки зору, 

практичної правової діяльності, найбільш дієвими видами систематизації є 

кодифікація і інкорпорація [236, с. 83]. 

Як вважає О.В. Сурілов, консолідація – це процес дуже схожий з 

інкорпорацією, бо передбачає об’єднання декількох нормативно-правових 

актів у один консолідований акт, не вносить змін у норми права, що 

регулюють суспільні відносини, хоча результат консолідації має практичне 

значення [477, с. 172]. Консолідація, на думку В. Лазарева, «процес 

об’єднання декількох нормативно-правових актів в один, викладення 

юридичних норм у логічній послідовності, усунення протиріч, дефектів, 

повторень. Хоча консолідація і не змінює норми права, але може допускати 
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незначну або несуттєву редакцію деяких положень, тобто вона містить у собі 

ознаки як інкорпорації, так і кодифікації» [213, c. 164-165]. 

З приводу віднесення консолідації до видів систематизаційного 

процесу, А. Любчик вважає, що «не цілком доцільно виокремлювати таку 

категорію. Не можна заперечувати важливість такого процесу і його 

наслідки, однак говорити про те, що консолідація упорядковує або 

вдосконалює шляхом обробки нормативний матеріал певного періоду є 

достатньо спірним питанням на практиці. Потрібно і надалі досліджувати 

питання консолідації, можливо, більш як засобу юридичної техніки» [236, с. 

83]. 

У вітчизняній правовій науці консолідація розглядається переважно як 

«специфічний» вид систематизації законодавства [249, с. 3], що зумовлено її 

«синкретичним» характером, бо «вона є дуже близькою за своєю 

гносеологічною сутністю як до інкорпорації, так і консолідації…, відіграє 

роль логічної зв’язки між ними, зближує їх…й одночасно забезпечує 

цілісність та нерозривність процесу систематизації законодавства в цілому» 

[249, с. 3]. Однак той факт, що консолідація відіграє таку специфічну роль, 

виступає «проміжною ланкою» між іншими видами систематизації 

законодавства взагалі й адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров`я зокрема, не дає підстав для розгляду її в якості складової або ж 

інкорпорації, або ж кодифікації як видів систематизації відповідного 

законодавства. Останні мають свої специфічні ознаки, які у сукупності 

формують їх унікальний ресурс, й консолідація також має свої унікальні 

ознаки, які також у сукупності обумовлюють специфіку консолідації як 

самостійного виду систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я. Без неї процес систематизації відповідного законодавства 

буде дещо спрощеним, узагальненим й позбавленим того фундаменту, який 

буде зумовлювати його подальший розвиток, бо саме консолідація формує 

той «основний базисний блок» збірних нормативно-правових актів, які у 

подальшому відіграють роль фундаменту для кодифікованих актів. 
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Враховуючи те, що пропонується у роботі у перспективі прийняти кілька 

кодифікованих нормативно-правових актів, які б містили адміністративно-

правові норми, покликані врегулювати відносини у сфері охорони здоров’я в 

Україні, отже й має бути прийнято кілька «базових», збірних нормативно-

правових актів – консолідованих актів, які й зумовлюють напрямки 

подальшої кодифікаційної діяльності щодо зазначеної сфери суспільних 

відносин. 

Жоден з інших видів систематизації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я не виконує таку «зв’язуючу» роль, а отже не є 

«синкретичним» видом. Фактично використовуючи результати обліку та 

інкорпорації (хоча, насамперед, обліку), а саме системи накопичення та 

пошуку законодавства у «контрольному» стані, консолідація покликана на їх 

основі сформувати «базу» у вигляді консолідованих актів для кодифікації 

відповідного законодавства. Ні облік, ні інкорпорація, ні кодифікація не є 

«зв’язуючими» видами, вони або ж первинні, або ж підсумкові. Консолідація 

ж, у свою чергу, є переважно тимчасовим видом систематизації 

законодавства, особливо у період формування інститутів або ж підгалузей, 

галузей права та законодавства (у разі новаційності відносин), або ж 

модифікації системи й перегляду змісту вже існуючих її елементів. 

Консолідацію фактично слід пов’язувати із своєрідним результатом, 

яким є «консолідаційні центри», що представляють собою певне «групування 

нормативно-правових актів за визначеними ознаками» [249, с. 5]. Щоправда, 

ці «консолідаційні центри» у жодному разі не варто помилково 

ототожнювати із реєстрами, картотеками, журналами як результатом обліку 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, а також із 

збірками чи зібраннями адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я як результатами інкорпорації його. Саме для консолідаційних 

центрів характерним є групування нормативно-правових актів лише за: 

предметом, об’єктом, суб’єктом, методом правового регулювання. Саме це і 

дозволяє у перспективі визначити структуру «перспективного 
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кодифікованого акту» [249, с. 5], виокремити проблемні питання правового 

регулювання – «суперечності, неузгодженості, прогалини, накладки у масиві 

нормативно-правового матеріалу» [249, с. 5], а отже й усунути їх у процесі 

вже кодифікації законодавства. Для консолідаційних центрів характерною є 

переважна тимчасовість дій до набрання чинності кодифікованих актів як 

результату кодифікації законодавства. Саме тому консолідаційні центри, 

якими цілком можуть бути «базові» законодавчі акти, які б визначили засади 

медичної, фармацевтичної діяльності, засади організації діяльності у сфері 

охорони здоров’я в цілому, а можливо й використання ресурсу окремих 

інструментів публічного адміністрування, будуть чинними до завершення 

кодифікації відповідного законодавства та набрання чинності кодифікованих 

актів. Щоправда, термін «тимчасової» дій може істотно затягнутися, з 

урахуванням інтенсивності та результативності кодифікації законодавства, 

особливо якщо мова йде про «кодифікацію-реформу». Тим більш, що вже в 

наявності ціла низка таких «консолідаційних центрів», які не втрачають своєї 

чинності вже протягом тривалого часу (наприклад, щодо психіатричної 

допомоги, щодо примусового лікування, соціальних послуг, контролю 

(нагляду) в цілому, в т.ч. й у сфері охорони здоров’я, тощо). 

На відміну від інкорпорації як виду систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я, консолідація позбавлена широких 

можливостей для суб’єктивного розсуду суб’єктів її проведення. Чітке 

визначення чотирьох критеріїв для об’єднання нормативно-правових актів, 

певна послідовність дій, яка пов’язана безпосередньо із консолідацією, 

свідчить про те, що держава визначає роль цього виду систематизації 

законодавства як одного із важливих у процесі формування національного 

законодавства. Більш того, зорієнтованість на розробку «базових» 

консолідованих актів свідчить про те, що консолідація адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я безпосередньо має ознаки 

нормотворчості, а це вже істотно відрізняє її від обліку та інкорпорації цього 

ж законодавства. Варто підтримати С. Меленка у тому, що «метою 
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консолідації є…формування великих однорідних блоків подібних між собою 

нормативних приписів» [249, с. 5-6]. Це цілком може мати місце при 

розробці та прийнятті консолідаційних центрів, які б об’єднували б 

нормативні приписи щодо функціонування сільської медицини, 

телемедицини, охорони громадського здоров’я (наприклад, із прийняттям 

Закону України «Про систему громадського здоров’я» [35, с. 13] тощо). Ці 

центри «акумулюють чинні норми права за визначеними чотирма 

критеріями, й передбачають прийняття консолідованих актів-нових актів, які 

формують «базис» для подальшої кодифікації відповідного законодавства. 

Саме цей «новий нормативний зміст» й зумовлює нормотворчий характер 

консолідації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я. 

Щоправда, цей нормотворчий характер може бути новаційним («з нуля», 

первинним) у разі впровадження нових інститутів, підгалузей, а саме це і є 

характерним для сфери охорони здоров’я, перш за все, для України на 

сучасному етапі її розвитку. Однак цілком можливою є й консолідація, 

безпосередньо пов’язана із «обробкою» вже існуючого нормативно-

правового масиву («вторинна» консолідація) [249, с. 3]). Для 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні 

характерним є використання ресурсу одразу двох її видів. Саме консолідацію 

слід розглядати у «прив’язці» до міжнародних документів, які є невід’ємною 

складовою джерел адміністративного права в цілому й щодо сфери охорони 

здоров’я зокрема. Впровадження у національне законодавство численних 

міжнародно-правових стандартів (в т.ч. й щодо функціонування публічної 

адміністрації, використання ресурсу її інструментів, відповідальності за 

протиправні діяння, в т.ч. й публічної адміністрації), використання ресурсу її 

інструментів, відповідальності за протиправні діяння, в т.ч. й публічної 

адміністрації за свої дії, забезпечення захисту законних очікують особи у її 

відносинах із суб’єктами публічної адміністрації тощо) безпосередньо 

пов’язане із урахуванням положень міжнародно-правових актів при 

підготовці консолідованих актів, й визначенням їх як невід’ємної частини 
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змісту останніх. Як слушно зазначає Є. Белей, важливим є урахування 

положень «правових актів ЄС, міжнародних актів, прийнятих іншими 

суб’єктами міжнародного права,з-поміч яких основне місце посідають акти 

Всесвітньої організації охорони здоров’я» [35, с. 11]. Якщо при використанні 

ресурсу обліку ці акти включаються до реєстрів, при інкорпорації – 

включаються до збірок чи зібрань (в т.ч. й витяги із них), при кодифікації – 

вони ураховуються при формулюванні кодифікованих актів. При 

консолідації вони фактично є «її складовою», «складовою консолідаціних 

центрів», «консолідованих актів». Саме тому «тісною» є прив’язка саме 

міжнародно-правових актів до консолідації як виду систематизації взагалі та 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я зокрема. 

Консолідація адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я є 

достатньо послідовним видом діяльності уповноважених суб’єктів, який 

представляє собою низку послідовних обов’язкових дій, а отже, за своєю 

процедурою, вона є ускладненою у порівнянні із обліком та інкорпорацією, в 

той же час дещо спрощеною у порівнянні із кодифікацією відповідного 

законодавства. 

На важливості і актуальності проведення консолідації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я прямо чи 

опосередковано вказують ті вчені-юристи, які саме досліджували у своїх 

працях галузь охорони здоров’я, медичне право. Так, З. Гладун наполягає на 

тому, що головним недоліком державно-правового регулювання охорони 

здоров’я населення в Україні в сучасний період є відсутність системності у 

його здійсненні і плановості у формуванні законодавства [84, с. 77] 

Р. Гревцова наголошує, що у «експертному середовищі обговорюється 

думка про необхідність розроблення й ухвалення Закону України «Про 

громадське здоров’я та забезпечення епідемічного благополуччя населення 

України» (пропозиції громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ») 

[401] або «Про громадське здоров’я» (пропозиція експертів Стратегічної 

дорадчої групи з питань реформування системи охорони здоров’я України) 
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[474]. Подібні законодавчі акти були ухвалені в низці країн Європи, зокрема 

в деяких пострадянських країнах. Так, 2007 року в Грузії було прийнято 

Закон «Про громадське здоров’я» [268], 2009 року в Республіці Молдова – 

Закон «Про державний нагляд за громадським здоров’ям» [268]». 

Водночас, ураховуючи потребу забезпечення системності 

законодавства, що регулює відносини у сфері охорони громадського 

здоров’я, яке крім Основ налічує й цілу низку інших законів та підзаконних 

актів, слід розглянути й варіант внесення відповідних змін до Основ. Як 

слушно відзначає І. Биля-Сабадаш, «в аспекті інтенсифікації нормотворчої 

діяльності слід акцентувати увагу на тому, що потрібно скорочувати до 

мінімуму кількість нормативно-правових актів з одного й того ж питання; по 

можливості відбивати в єдиному укрупненому акті основи правового 

регулювання певної сфери суспільних відносин; вносити всі подальші зміни 

та доповнення з того ж питання до тексту основного нормативного правового 

акта, а не видавати нові самостійні акти, які будуть тільки ускладнювати і 

захаращувати нормативно-правовий матеріал. Постійне зростання 

нормативно-правових актів, що перетинаються за предметом правового 

регулювання… порушує і послаблює системні властивості законодавства» 

[39]. 

Проте який би варіант не був обраний, одним з питань, на думку 

Р. Гревцової, що потребує чіткого законодавчого врегулювання, є 

«компетенція і повноваження суб’єктів публічної адміністрації у сфері 

охорони громадського здоров’я та засади їх взаємодії» [99]. Координацію 

зусиль у сфері громадського здоров’я, на думку вченої, має здійснювати 

центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері охорони здоров’я. Це підтверджує і численний досвід 

зарубіжних країн. Так, згідно із Законом Республіки Молдова «Про 

державний нагляд за громадським здоров’ям» (ст. 10) Міністерство охорони 

здоров’я «координує діяльність у галузі громадського здоров’я в охороні 

здоров’я та поза нею» [531]. Нагадаємо, що «зміцнення системи охорони 
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здоров’я та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження реформ, 

подальшого розвитку первинної медико-санітарної допомоги та навчання 

персоналу, є одним з пріоритетів співробітництва між Україною і ЄС у сфері 

громадського здоров’я, окреслених у ст. 427 Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» [489]. 

Якщо детально аналізувати зарубіжний досвід консолідації, то слід 

зазначити, що як правило, якщо держава належить до англо-американської 

родини, то перевага надається такій нормотворчій формі систематизації 

законодавства, як консолідація. Якщо держава належить «до романо-

германської родини, то перевага надається такій нормотворчій формі 

систематизації законодавства, як кодифікація». Прикладом може слугувати 

відповідний досвід США [199, с.89]. У США на загальнодержавному рівні 

акти федерального законодавства одразу після їх видання включаються до 

«Кодексу законів США» (Code of Laws of the United States of America, Code of 

Laws of the United States, United States Code, U.S. Code, U.S.C.) [528]. 

Наприклад, у двадцяти п’яти штатах США діють цивільно-процесуальні 

кодекси, в усіх штатах – кримінальні, у деяких штатах – кримінально-

процесуальні. Але, як правильно зазначається в літературі, у кодексах 

«американці бачать результат консолідації, а не основу для вироблення й 

розвитку нового права, як у країнах романо-германської правової сім’ї» [308, 

с. 177]. Ще одним із яскравим представником англо-саксонської правової 

сім’ї виступає і Велика Британія, де видаються десятки такою роду актів, що 

об’єднують акти парламенту, прийняті з того самого предмета регулювання 

за весь час його існування. Прикладом консолідації є прийняття Закону про 

профспілки та трудові відносини, який об’єднав більше ніж 10 законів, що 

повністю або частково регулювали діяльність профспілок [308, с. 160-161]. 

Що стосується країн романо-германської правової сім’ї, то тут підхід до 

розуміння консолідації, а також результатів такої діяльності є 
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неоднозначним. Так, у Франції широко розвинуте прийняття так званих 

кодексів, що об’єднують нормативні приписи з того самого питання. Видані, 

наприклад, такі консолідовані акти, як «Кодекс шляхів громадського 

користування, Кодекс ощадних кас та інші акти» [482, с. 410]. Проте 

зазначені нормативно-правові акти не є результатом кодифікаційної роботи. 

Так, саме консолідованими, а не кодифікованими актами є, наприклад, 

Соціальний кодекс Німеччини, Французькі Кодекс про працю, Кодекс 

ощадних кас, Дорожній, Сільськогосподарський, Податковий кодекси, Звід 

законів Сполучених Штатів Америки, Англійські консолідовані статути. 

Крім того, на сьогодні межі кодифікації і консолідації стають дедалі 

розмитими, прикладом чого може служити Водний кодекс Російської 

Федерації, який є результатом проведення не кодифікації законодавства, а 

його консолідації, про що неодноразово наголошувалося російськими 

вченими [165]. 

Щодо сфери охорони здоров’я, і зокрема адміністративного 

законодавства, то існує група вчених, яка наполягає на недоцільності 

використання консолідації як виду систематизації. Крім відсутності в Україні 

прикладів консолідації як адміністративного законодавства, так і 

нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я, на користь 

недоцільності застосування консолідації при систематизації нормативних 

актів адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я 

свідчить відсутність доктринальної єдності щодо виокремлення такої форми 

систематизації нормативно-правових актів. Вчені пояснюють таку позицію 

наступним чином: Ю. Васильєва вважає, що «консолідація законодавства як 

спосіб упорядкування нормативного матеріалу згадується в багатьох 

наукових і практичних виданнях. Не викликає сумніву той факт, що 

консолідація є одним із способів систематизації законодавства, хоча неясно 

чи слід розцінювати його як самостійний або ж в якості окремого випадку 

інкорпорації» [56, с. 20]. В. Сухонос вказує на те, що «консолідація не має 

самостійного значення, оскільки виконує допоміжну роль (усуває 
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множинність нормативно-правових актів, їх надзвичайну роздробленість, 

дублювання)» [478, с. 401], а О. Шестопьоров, І. Калініна взагалі піддають 

сумніву самостійність консолідації як виду систематизації: «консолідація … 

являє собою щось середнє між кодифікацією та інкорпорацією: кілька законів 

об’єднуються в один, а повтори і протиріччя усуваються, при цьому зміст 

законів не змінюється» [516, с. 11]. С. Братусь також не відносить 

консолідацію до самостійного виду систематизації: «консолідація – це лише 

прийом, що може застосовуватись при інкорпорації законодавства» [481, с. 

27]. Із чим погодитися, на жаль не можна, бо консолідація має цілу низку 

специфічних ознак, які у сукупності й формують унікальний ресурс цього 

виду систематизації. 

На сучасному етапі розвитку реформування сфери охорони здоров’я, 

євроінтеграційних процесів України а також зміни вектору держави у бік 

пріорітетності, слід застосовувати консолідацію як найкращий, ефективний 

та дієвий на даний момент вид систематизації законодавства. Щодо так 

званих «консолідаційних центрів (блоків)», то тут можна їх формувати 

досить по різному. Так, наприклад, Н. Герасименко, О. Олександрова та І. 

Григор’єв наголошують на доцільності прийняття Кодексу законів про 

охорону здоров’я населення [78, с.127]. Вони навіть розробили певну 

структуру цього Кодексу, який складається з блоків. Щоправда, мова йде не 

про кодифікацію, однак спочатку варто використати весь потенціал ресурсу 

консолідації та прийняти єдині, «зведені» нормативно-правові акти, а вже 

потім на їх основі створювати кодифікований акт. Отже, це можуть бути: 

«– блок 1 – «наглядові» закони, спрямовані на забезпечення безпечних 

умов життя та середовища проживання людини, – про санітарно-

епідеміологічну безпеку населення, про охорону атмосферного повітря, про 

якість та безпечність харчових продуктів, про радіаційну безпеку, про питну 

воду (наприклад, Закони України: «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», який є засадничим у сфері охорони здоров’я [280]; «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» [327]; 
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«Про психіатричну допомогу» [379]; «Про трансплантацію органів та інших 

анатомічних матеріалів людині» [389]; «Про підвищення доступності та 

якості медичного обслуговування у сільській місцевості» [373].); 

– блок 2 – закони профілактичного спрямування – про 

імунопрофілактику інфекційних захворювань, про обмеження куріння 

тютюну, про природні лікувальні ресурси, лікарсько-оздоровчі місцевості та 

курорти, про запобігання розповсюдження захворювання, що викликане 

вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції), про попередження 

розповсюдження туберкульозу, про наркотичні засоби та психотропні 

речовини, про фізичну культуру та спорт, про обмеження реклами алкоголю 

та тютюну (наприклад, Закони України: «Про протидію захворюванню на 

туберкульоз» [378], «Про захист населення від інфекційних хвороб» [358]; 

«Про імплантацію електрокардіостимуляторів» [361]; «Про лікарські засоби» 

[364]; 

– блок 3 – закони, які спрямовані на захист права громадян на охорону 

здоров’я, – про права пацієнтів, про захист прав споживачів, про рекламу 

медичних послуг, медичних виробів та лікарських засобів, про кримінальну 

відповідальність за незаконне припинення подачі електроенергії установам 

охорони здоров’я. Окремо, в межах даної групи джерел, варто згадати про 

законопроект «Про систему громадського здоров’я» [381] як потенційне 

джерело права охорони громадського здоров’я; 

– блок 4 – закони, що визначають права та відповідальність медичних 

працівників, – відповідні статті Кримінального кодексу, Кодексу про 

адміністративні правопорушення, про права медичних працівників, про 

страхування професійної відповідальності медичних працівників, про 

професійну медичну етику (клятва лікаря), про пенсії для медичних 

працівників; 

– блок 5 – закони, що регламентують діяльність національної системи 

охорони здоров’я, – про охорону здоров’я, про регулювання приватної 
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медичної діяльності, про медичні організації, про лікарські засоби, про 

медичні вироби; 

– блок 6 – закони, що регламентують фінансування охорони здоров’я, – 

про медичне страхування громадян, про бюджет тощо; 

– блок 7 – закони, що регулюють окремі види медичної діяльності, – 

про психіатричну допомогу та гарантії прав громадян при її наданні, про 

трансплантацію органів та (або) тканин людини, про донорство крові та її 

компонентів тощо [78, с.127-144]. 

Заслуговує на увагу і пропозиція О. Мостовенко, яка, розглядаючи 

право на медичну допомогу, вказує певну класифікацію закладів охорони 

здоров’я за «територіальним принципом та нозологічною формою 

захворювання, а саме: 

«І. Лікувально-профілактичні заклади: лікарняні заклади, амбулаторно-

поліклінічні, заклади переливання крові, швидкої та екстреної допомоги, 

санітарно-курортні заклади. 

ІІ. Фармацевтичні (аптечні заклади). 

ІІІ. Інші заклади. 

VI. Заклади медико-соціального захисту)» [255, с. 11]. 

Ця класифікація також може «лягти» в основу створення 

«консолідаційних об’єднавчих блоків» для всього процесу консолідації 

законодавства. 

Як вже зазначалося у підрозділі 3.2, є перелік основних блоків 

суспільних відносин, які у подальшому повинні стати предметом 

регулювання нового кодифікованого акту. Проте, для якісного, зручного і 

більш швидкого процесу кодифікації, бажаним було б базування цієї 

складної роботи на основі «консолідованих актів», які повинні включати у 

собі усі нормативно-правові акти, що регулюють той, чи інший блок. Так, 

наприклад: 

по-перше, пріоритетні напрями державної політики в галузі охорони 

здоров’я та шляхи її реалізації; правові основи організації охорони здоров’я 
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України (наприклад, Закон України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» [280]; Постанова Верховної Ради України «Про прийняття 

за основу проекту Закону України про внесення змін до Основ законодавства 

України про охорону здоров’я щодо соціальних гарантій працівників 

охорони здоров’я від 20.05.2015 р. № 460-VIII; [376] Закон України «Про 

введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони 

здоров’я» [313]; Закон України «Про внесення зміни до статті 16 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я щодо строків укладення 

контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони 

здоров’я» [320]; Закону України «Про дитяче харчування» [323]; Наказ МОЗ 

України «Про затвердження Об’єму надання вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними 

лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, та Змін до 

Порядку регіоналізації перинатальної допомоги МОЗ України» від 19.10.2018 

р. № 1881 [339]; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності 

закладів охорони здоров’я»; укази Президента України, наприклад: «Про 

Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України» від 07.12.2000 р. 

№ 1313/2000 [363], «Про Положення про Державну санітарно-

епідеміологічну службу України» від 06.04.2011 р. № 400/2011 [374], «Про 

Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період 

до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»» 

від 09.02.2016 р. № 42/2016 [365]; Закон України «Про антидопінговий 

контроль у спорті» від 07.02.2017 р. № 1835-VIII) [312]; 

по-друге, бюджетні та позабюджетні джерела фінансування 

національної системи охорони здоров’я (зокрема, це Закон України «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» [321]); 

по-третє, права та захист прав пацієнтів (Наказ МОЗ України «Про 

затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі 

охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року» від 01.08.2011 р. № 454; 
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Наказ МОЗ України «Про організацію клініко-експертної оцінки якості 

надання медичної допомоги та медичного обслуговування» від 05.02.2016 р. 

№ 69); 

по-четверте, правове регулювання проведення медичних експертиз, 

трансплантації органів і тканин людини, репродуктивних технологій, 

медичних експериментів (наприклад, Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові на 

період до 2022 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 

20.02.2019 р. № 120-р [388]; Закон України «Про донорство крові та її 

компонентів» [324]; Наказ МОЗ України «Про затвердження показників 

безпеки і якості гомотрансплантата – серця донора-трупа» від 22.12.2014 р. 

№ 988 [341]; Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку застосування 

допоміжних репродуктивних технологій в Україні» від 09.09.2013 р. № 787 

[346]; Наказ МОЗ України «Про затвердження показників безпеки і якості 

гомотрансплантата – нирки донора-трупа» від 15.03.2012 р. № 161 [341]; 

Наказ МОЗ України «Про інфекційну безпеку донорської крові та її 

компонентів» від 01.08.2005 р. № 385 [362]); 

по-п’яте, правове регулювання надання платних медичних послуг (Про 

затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного 

обслуговування Постанова КМУ від 27.12.2017 р. № 1075 [336]); 

по-шосте, правове регулювання надання психіатричної допомоги («Про 

психіатричну допомогу» [379]; Наказ МОЗ України «Про затвердження 

Порядку проведення судово-психіатричної експертизи» від 08.05.2018 р. № 

865 [350]; Наказ МОЗ України «Про затвердження Правил застосування 

примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання 

психіатричної допомоги» від 31.08.2017 р. № 992 [353]; Розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку охорони 

психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року» від 27.12.2017 р. № 

1018-р [385]; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
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Типового положення про психоневрологічний інтернат» від 14.12.2016 р. № 

957 [356]); 

по-п’яте, правові засади функціонування єдиного медичного простору 

України (Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» від 19.10.2017 р.; Концепція реформи 

фінансування системи охорони здоров’я від 30.11.2016 р.; Постанова КМУ № 

932 від 30.11.2016 р. «Про затвердження Порядку створення госпітальних 

округів» [352]; Наказ МОЗ України від 19.03.2018 р. № 504 «Про 

затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» [347]; 

Постанова КМУ № 1138 від 17.09.1996 р. «Про затвердження переліку 

платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони 

здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» [340]; Закон України 

«Про екстрену медичну допомогу» від 09.12.2015 р. [325]; Закон України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р.; 

Наказ МОЗ України № 503 від 19.03.2018 р. «Про затвердження Порядку 

вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації 

про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» [344]; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

розвитку системи громадського здоров’я» від 30.11.2016 р. № 1002-р 

[386]; Наказ МОЗ України «Інструкція про порядок зберігання, обліку та 

знищення рецептурних бланків» від 04.10.2018 р. № 1819 [156]); 

по-шосте, питання міжнародного співробітництва в галузі охорони 

здоров’я тощо (правові акти ЄС, наприклад: Рішення Європейського 

Парламенту та Ради № 2119/98/ЄC про створення мережі епідеміологічного 

нагляду та контролю за поширенням інфекційних захворювань у 

Співтоваристві від 24.09.1998 р. [407], Регламент (ЄС) Європейського 

Парламенту та Ради № 851/2004/ЄС про утворення Європейського центру з 

профілактики та контролю за захворюваннями від 21.04.2004 р. [402], 

Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи № R (97) 17 з розробки та 

впровадження систем удосконалення якості в охороні здоров’я від 30.09.1997 
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р. [404], Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи стосовно управління 

безпекою пацієнтів і запобігання небажаним явищам у сфері охорони 

здоров’я від 24.052006 р. [403] та ін.; 

міжнародні акти, прийняті іншими суб’єктами міжнародного права, 

серед яких головне місце посідають акти ВООЗ, зокрема: її Статут 

(Конституція) [464], Європейський план дій зі зміцнення потенціалу та 

послуг громадського здоров’я, Пармська декларація з навколишнього 

середовища та охорони здоров’я , Віденська декларація з харчування та 

неінфекційних захворювань у контексті політики «Здоров’я – 2020», 

Талліннська хартія: Системи охорони здоров’я для здоров’я та благополуччя 

та ін.). 

по-сьоме, правове регулювання ліцензування медичної діяльності та 

перевірка діяльності закладів медицини (Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України «Про порядок контролю якості медичної допомоги» від 

28.09.2012 р. № 752 [375]; постанови КМУ: «Про затвердження Положення 

про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні» від 22.06.1999 

р. № 1109, «Про затвердження Положення про Міністерство охорони 

здоров’я України» від 25.03.2015 р. № 267 [343], «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної 

практики» від 02.03.2016 р. № 285 [335], акти Кабінету Міністрів України, 

зокрема: «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час 

здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, 

фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного 

контролю» від 25.05.2016 р. № 364 [111], «Деякі питання Державної 

санітарно-епідеміологічної служби» від 29.03.2017 р. № 348 [108]; Закон 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»); 

по-восьме, правове регулювання створення медичних закладів, їх 

легалізація відповідно до законодавства з обов’язковою участю держави як 

учасника цих правовідносин (Постанова Кабінету Міністрів України від 
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27.12.2017 р. № 1101 «Про утворення Національної служби здоров’я 

України»; Закони України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» [335], «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності»); 

по-дев’яте, правове регулювання відносин у сфері профілактики як 

беззаперечної складової охорони здоров’я (Наказ МОЗ України «Про 

затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій» від 21.05.2007 р. № 246 [350]; Наказ МОЗ України «Про 

вдосконалення системи диспансерного нагляду за особами, які займаються 

спортом, і медичного забезпечення спортивно-масових заходів» від 

04.05.1995 р. № 1209/81 [315]; Наказ МОЗ України «Про удосконалення 

організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в 

Україні» від 29.10.2013 р. № 931 [391]); 

по-десяте, правове регулювання діяльності паліативу, хоспісів та 

геріатричних центрів (Закон України «Про внесення змін до Основ 

законодавства України про охорону здоров’я вiд 07.07.2011 р. № 3611-VI 

«Ст. 35-4. Паліативна допомога»; Постанова КМ України від 13.05.2013 р. № 

333 «Про затвердження порядку придбання, перевезення, зберігання, 

відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» [349]; Наказ МОЗ 

України № 463 від 26.06.2009 р. «Про затвердження заходів щодо розвитку 

паліативної допомоги в Україні на 2009–2010 рр.» [331]; Наказ МОЗ України 

від 22.07.2009 р. № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення 

лікарськими засобами закладів охорони здоров’я» [383]; «Державний 

формуляр лікарських засобів. Випуски 2010, 2011 р. Дод. 8. Формуляр 

лікарських засобів для надання паліативної допомоги»; Наказ МОЗ України 

«Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров’я 

особливого типу «Хоспіс», відділення/палати паліативної та хоспісної 

медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади 

паліативної допомоги «Хоспіс вдома» (проект). – Оприлюднення на сайті 
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МОЗ України 10.12.2010 р. [369]; Наказ МОЗ України від 15.07.2011 р. «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку потреби 

населення у медичній допомозі. П. V-Розрахунок потреби населення у 

паліативній допомозі» [337]; Наказ МОЗ України від 4.11.2011 р. № 759 «Про 

створення робочої групи з питань удосконалення нормативно-правових актів 

щодо знеболення паліативних пацієнтів з хронічним больовим синдромом» 

[382]; Наказ МОЗ України від 7.11.2011 р. № 768 «Про затвердження табелів 

матеріально-технічного оснащення та примірних штатних нормативів 

закладу охорони здоров’я «Хоспіс», виїзної бригади з надання паліативної 

допомоги «Хоспіс вдома», паліативного відділення»; Наказ МОЗ України від 

25.04.2012 р. № 311 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги 

при хронічному больовому синдромі»; Методичні рекомендації щодо 

використання лікарського засобу «Дюрогезик (трансдермальна система)» – 

Затверджено Наказом Комітету з контролю за наркотиками МОЗ України № 

102 від 16.07.2009 р. [411]; Методичні рекомендації МОЗ України «Порядок 

направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я різних рівнів надання 

медичної допомоги… Порядок направлення пацієнтів для надання 

паліативної допомоги в хоспісах та інших закладах медико-соціальної 

допомоги». – Розроблено разом з Ін-том стратегічних досліджень МОЗ 

України, 2010; Методичні рекомендації щодо розрахунку потреби населення 

у медичній допомозі п. V – Розрахунок потреби населення у паліативній 

допомозі. – Наказ МОЗ України від 15.07.2011 р. № 420 [310]; Наказ МОЗ 

України «Про організацію паліативної допомоги в Україні», затверджений за 

№ 41 від 21.01.2013 р. [371]; Наказ МОЗ України від 01.02.1993 р. № 77 про 

державну реєстрацію лікарського засобу Морфіну сульфат в таблетках [322]; 

Методичні рекомендації застосування трансдермальних лікарських форм 

фентанілу в лікуванні хронічного больового синдрому в онкології – 2014 р. 

[354]); 
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по-одинадцяте, правове регулювання діяльності спеціалізованих 

комісій з надання особі інвалідності та виділення особи спеціальних засобів 

для пересування (візочки і т.д.) (наприклад, Постанова Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи 

іншими ушкодженнями здоров’я» від 25.04.2018 р. № 306 [107]; Наказ МОЗ 

України «Перелік хвороб і патологічних станів, ризик виникнення яких 

підвищується в результаті впливу на організм дитини іонізуючого 

випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС від 14.06.2012 р. № 441 [292]; Наказ МОЗ України «Про 

затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності» від 05.09.2011 

р. № 561 [332]; Постанова Кабінету Міністрів України «Питання медико-

соціальної експертизи» від 03.12.2009 р. № 1317 [301]; Наказ МОЗ України 

«Про проведення медико-соціальної експертизи колишніх 

військовослужбовців Українського миротворчого контингенту під егідою 

ООН» від 06.11.2006 № 731 [377]; Наказ МОЗ України «Про затвердження 

Інструкції про встановлення причинного зв’язку смерті з професійним 

захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом» від 15.11.2005 № 606 

[333]); 

по-п’ятнадцяте, правове регулювання санаторно-курортного 

забезпечення (Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року» від 

16.03.2017 № 168-р [388]; Закон України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей Верховна Рада України» [367]; Наказ МОЗ України «Про затвердження 

Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації 

оздоровчих закладів» від 19.06.1996 № 172 [328]); 

по-шістнадцяте, правове регулювання цілительства та народної 

(нетрадиційної) медицини (наприклад, Наказ МОЗ України «Про організацію 

роботи фізичних осіб – підприємців, які займаються народною медициною 

(цілительством)» від 16.03.2016 № 189 [372]; Наказ МОЗ України «Про 

затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами 
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проведення планової (позапланової) перевірки суб’єктів господарської 

діяльності на зайняття народною медициною (цілительством)» від 12.05.2014 

№ 318 [357]; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною 

медициною (цілительством)» від 03.12.2012 № 1145 [345]; Указ Президента 

України «Про заходи щодо врегулювання діяльності в сфері народної і 

нетрадиційної медицини» від 31.07.1998 № 823/98 [360]); 

по-сімнадцяте, правове регулювання закупівлі ліків та вакцин 

(наприклад, Закон України «Про лікарські засоби» [364]; Розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій 

щодо боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів» від 06.03.2019 № 

116-р [338]; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної стратегії реалізації державної політики забезпечення населення 

лікарськими засобами на період до 2025 року» від 05.12.2018 № 1022 [329]; 

Закон України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо 

звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних 

виробів» [319]); 

по-вісімнадцяте, правове регулювання щодо лікування рідкісних 

(орфанних) захворювань (наприклад, Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України «Перелік рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до 

скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують 

визнані методи лікування» від 27.10.2014 р. № 778 [291]; Закон України «Про 

внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо 

забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань» 

[317]); 

по-дев’ятнадцяте, правове регулювання «електронної охорони 

здоров’я» (наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та 

надання інформації з нього» від 17.04.2019 № 328 р. [110]; Постанова 
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Кабінету Міністрів України «Деякі питання Електронного реєстру листків 

непрацездатності» від 28.11.2018 № 999 [109]); 

У частині блоку, який стосується саме специфічних видів надання 

медичної допомоги, варто згадати про своєрідний прояв т.з. часткової 

предметної інкорпорації (що може лягти в основу подальшої консолідації) 

наказів Міністерства охорони здоров’я України з питання здоров’я жінки у 

двох наказах. Наказ «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-

гінекологічної допомоги в Україні» від 28 грудня 2002 р. було прийнято для 

поліпшення якості акушерсько-гінекологічної допомоги, та у частині 

правового (здебільшого адміністративно-правового) регулювання у цій сфері 

Наказом було затверджено: 

– Методичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної 

акушерсько-гінекологічної допомоги; 

– Примірне положення про акушерку фельдшерсько-акушерського 

пункту; 

– Примірне положення про жіночий оглядовий кабінет лікувально-

профілактичного закладу; 

– Примірне положення про жіночу консультацію; 

– Примірне положення про завідувача жіночої консультації; 

– Примірне положення про лікаря-акушера-гінеколога жіночої 

консультації; 

– Примірне положення про старшу акушерку жіночої консультації; 

– Примірне положення про акушерку жіночої консультації; 

– Примірне положення про центр планування сім’ї та репродукції 

людини; 

– Примірне положення про обласну жіночу консультацію; 

– Нормативи надання медичної допомоги жіночому населенню за 

спеціальністю "Акушерство і гінекологія" в умовах амбулаторно-

поліклінічних лікувальних закладів [390]. 
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Слід підкреслити, що цей Наказ було істотно змінено Наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 15 липня 2011 р. «Про 

організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні». 

Більшість затверджених Наказом від 2002 р. документів було викладено у 

новій редакції, а перелік документів – переглянуто та доповнено. Наразі він 

містить наступні затверджені Міністерством охорони здоров’я документи: 

– Методичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної 

акушерсько-гінекологічної допомоги; 

– Примірна посадова інструкція акушерки фельдшерсько-акушерського 

пункту; 

– Примірна посадова інструкція лікаря загальної практики – сімейної 

медицини з надання акушерсько-гінекологічної допомоги; 

– Примірне положення про жіночу консультацію; 

– Примірне положення про жіночий оглядовий кабінет лікувально-

профілактичного закладу; 

– Примірне положення про кабінет патології шийки матки жіночої 

консультації; 

– Примірне положення про мамологічний кабінет; 

– Примірна посадова інструкція завідувача жіночої консультації; 

– Примірна посадова інструкція лікаря-акушера-гінеколога жіночої 

консультації; 

– Примірна посадова інструкція старшої акушерки жіночої 

консультації; 

– Примірна посадова інструкція акушерки жіночої консультації; 

– Примірна посадова інструкція акушерки оглядового кабінету; 

– Нормативи надання медичної допомоги жіночому населенню за 

спеціальністю "Акушерство і гінекологія" в умовах амбулаторно-

поліклінічних лікувальних закладів [368]. 

У цьому переліку із точки зору його застосування для проведення 

запропонованої консолідації наказів Міністерства охорони здоров’я України 
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щодо акушерської допомоги викликає заперечення лише наявність таких 

документів, як Примірне положення про кабінет патології шийки матки 

жіночої консультації (більш доцільно кодифікувати його разом з 

нормативними актами Міністерства охорони здоров’я України про 

репродуктивне та статеве здоров’я чоловіків та жінок) та Примірне 

положення про мамологічний кабінет (більш доцільно кодифікувати його 

разом з нормативними актами Міністерства охорони здоров’я України про 

онкологічні захворювання та їхню профілактику). 

Ще одним прикладом своєрідної часткової предметної консолідації 

наказів Міністерства охорони здоров’я України з питання надання 

акушерської допомоги може бути Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 29 грудня 2003 р. «Про організацію надання стаціонарної 

акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні», яким 

затверджено такі документи: 

– Методичні рекомендації щодо організації надання стаціонарної 

акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги; 

– Примірне положення про пологовий будинок; 

– Примірне положення про перинатальний центр; 

– Примірне положення про пологове відділення; 

– Примірне положення про відділення патології вагітності; 

– Примірне положення про гінекологічне відділення; 

– Примірне положення про пологовий зал сімейного типу; 

– Примірне положення про відділення екстрагенітальної патології; 

– Примірне положення про відділення анестезіології з ліжками 

інтенсивної терапії; 

– Примірне положення про відділення трансфузіології акушерського 

стаціонару; 

– Примірне положення про виїзну акушерсько-гінекологічну 

консультативну бригаду екстреної медичної допомоги та інтенсивної терапії; 
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– Примірне положення про відділення неонатального догляду та 

лікування новонароджених; 

– Примірне положення про відділення інтенсивної терапії 

новонароджених; 

– Примірне положення про денний стаціонар в лікувально-

профілактичних закладах акушерсько-гінекологічного профілю; 

– Примірне положення про відділення ендокринної гінекології; 

– Примірне положення про відділення гнійно-септичної гінекології; 

– Примірне положення про відділення дитячої та підліткової 

гінекології; 

– Примірне положення про відділення (ліжка) для вагітних в 

санаторіях, санаторіях-профілакторіях; 

– Примірне положення про головного лікаря пологового будинку; 

– Примірне положення про заступника головного лікаря пологового 

будинку з медичної частини; 

– Примірне положення про завідуючого акушерським (гінекологічним) 

відділенням стаціонару; 

– Примірне положення про завідуючого відділенням неонатологічного 

профілю; 

– Примірне положення про завідуючого відділенням анестезіології з 

ліжками інтенсивної терапії пологового будинку; 

– Примірне положення про лікаря-акушера-гінеколога акушерсько-

гінекологічного стаціонару; 

– Примірне положення про лікаря-педіатра-неонатолога акушерського 

стаціонару; 

– Примірне положення про головну акушерку пологового будинку / 

старшу акушерку відділення акушерсько-гінекологічного стаціонару; 

– Примірне положення про старшу медичну сестру відділення 

анестезіології з ліжками інтенсивної терапії пологового будинку; 

– Примірне положення про акушерку акушерського стаціонару; 



392 
 

– Примірне положення про медичну сестру відділення 

неонатологічного профілю; 

– Нормативи надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та 

неонатологічної допомоги [368]. 

Як і у випадку з Наказом від 15 липня 2011 р. «Про організацію 

амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні», слід 

підкреслити, що у цьому переліку з точки зору його застосування для 

проведення запропонованої консолідації наказів Міністерства охорони 

здоров’я України щодо акушерської допомоги викликає наявність низки 

документів, які відносяться до питань репродуктивного здоров’я жінок (у т.ч. 

Примірне положення про відділення ендокринної гінекології; Примірне 

положення про відділення гнійно-септичної гінекології; Примірне положення 

про відділення дитячої та підліткової гінекології, інші). Тим не менш, варто 

звернути увагу, що більшість «збірних» (консолідованих) актів будуть 

об’єднувати адміністративно-правові норми у сфері охорони здоров’я 

(питання публічного адміністрування у всьому розмаїтті його інструментів та 

їх прояву). 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, можна говорити про доведення 

самостійного характеру консолідації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я як виду систематизації, сутність якого полягає у 

зведенні кількох близьких за змістом (тих, що регулюють певний вид 

однакових суспільних відносин) нормативно-правових актів, які містять 

адміністративно-правові норми, покликані регулювати суспільні відносини у 

сфері охорони здоров’я, у новий єдиний нормативно-правовий акт без зміни 

їхнього змісту. 

2. Пропонується виокремлювати ознаки цього виду систематизації, які 

й зумовлюють у сукупності його унікальність, а саме: 

а) офіційний характер; 
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б) особливість змістовного наповнення полягає у зведенні кількох 

нормативно-правових актів у новий єдиний нормативно-правовий (зведений) 

акт без модифікації змісту перших; 

в) предметом є близькі за змістом нормативно-правові акти; 

г) результатом є зведений консолідований нормативно-правовий акт, 

зміст якого формують положення цих нормативно-правових актів, які містять 

адміністративно-правові норми, покликані регулювати суспільні відносини у 

сфері охорони здоров’я, які підлягають зведенню; 

д) з моменту набрання чинності зведеним (консолідованим) 

нормативно-правовим актом втрачається чинність цих нормативно-правових 

актів, які «увійшли» до його змісту. 

3. Доводиться доцільність використання ресурсу консолідації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в умовах 

докорінних реформаційних змін у відповідній сфері регулюючого впливу як 

«передумови» кодифікації відповідного законодавства. Урахування наявних 

позитивних результатів консолідації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я, специфіки її змістовного наповнення (без новацій 

нормотворчості, із мінімізацією кадрових, часових, матеріальних ресурсів 

тощо, урахуванням апробованих часом і практикою застосування 

нормативно-правових актів, які містять адміністративно-правові норми, 

покликані регулювати суспільні відносини у сфері охорони здоров’я, тощо) 

дозволило сформулювати висновок про її ефективність саме в умовах 

реформаційних змін у сфері охорони здоров’я, правового регулювання у 

останній, перегляду положень сучасної правової науки, із формуванням 

кількох «базових» консолідованих нормативно-правових актів, які містять 

адміністративно-правові норми, покликані регулювати суспільні відносини у 

сфері охорони здоров’я (щодо організаційного забезпечення публічного 

адміністрування у сфері охорони здоров’я, медичної діяльності, 

фармацевтичної діяльності), які у подальшому слугуватимуть безпосереднім 

базисом для кодифікації відповідного законодавства. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Обґрунтовується доцільність розгляду обліку адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я, не зважаючи на розмаїття 

підходів щодо цього питання у вітчизняній правовій науці; в якості 

самостійного різновиду систематизації відповідного законодавства, ресурс 

якого формують його специфічні ознаки. Останніми пропонується 

вважати: а) «спрощене» змістовне наповнення, яке полягає у збиранні, 

фіксуванні у логічній послідовності адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я, зберігання його в актуальному (контрольному) 

стані, створенні соціальних систем їх накопичення; б) головним його 

завданням є підтримання адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я у актуальному (контрольному) стані задля оперативного 

доступу до нього; в) предметом цього є адміністративне законодавство у 

сфері охорони здоров’я у його повному обсязі та достовірному стані; г) 

розмаїття суб’єктів здійснення, серед з яких як уповноважені суб’єкти 

публічної адміністрації (наприклад, Міністерство юстиції України), так й 

інші суб’єкти, які не є такими, що, у свою чергу, зумовлює розмаїття 

обліку адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я; д) 

оперативність, економність; е) результатом є спеціальні журнали, 

картотеки, електронні носії інформації, реєстри (в т. ч. Єдиний державний 

реєстр нормативно-правових актів та спеціальні системи накопичення 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я та його 

пошуку); ж) підставою є або нормативно-правовий акт, який передбачає 

обов’язкову процедуру реєстрації та включення до певної системи 

накопичення нормативно-правових актів, які містять адміністративно-

правові норми, покликані регулювати суспільні відносини у сфері 

охорони здоров’я, або ж прояв ініціативи будь-якого суб’єкта 

адміністративних правовідносин у сфері охорони здоров’я. Ознаки 

доповнюють одна одну і лише у сукупності формують унікальний ресурс 
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обліку адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, а отже і 

самостійне його місце у всьому видовому розмаїтті систематизації 

відповідного законодавства. 

2. Формулюється авторське визначення обліку адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я як виду систематизації, який 

здійснюється шляхом збирання, розташування у логічній послідовності 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, зберігання 

його в актуальному (контрольному) стані та формування спеціальних 

систем для його накопичення та пошуку. 

3. Доводиться існування видового розмаїття обліку адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я та можливість виокремлення: 

а) за суб’єктами здійснення офіційного (в т. ч. спеціального) та 

неофіційного обліку; 

б) за ступенем нормативної регламентації імперативної вимоги щодо 

здійснення обов’язкового та необов’язкового (добровільного) обліку; 

в) за сферою територіального поширення загальнодержавного, 

локального, регіонального; 

г) за безпосереднім предметом – облік законодавчих актів, що містять 

адміністративно-правові норми, покликані регулювати відносини у сфері 

охорони здоров’я, облік підзаконних нормативно-правових актів 

відповідного змістового наповнення; 

д) залежно від сфери безпосереднього регулюючого впливу 

відповідного законодавства – облік відповідного законодавства, що регулює 

засади організації охорони здоров’я, у сфері медичної діяльності, у сфері 

фармацевтичної діяльності тощо; 

е) залежно від витрат щодо доступу до його результатів безкоштовний 

(безкоштовний доступ) та платний; 

є) залежно від безпосереднього результату – журнальний, картковий 

(картотеки), електронний (електронні носії інформації, реєстр нормативно-

правових актів, в т. ч. державні) тощо. 
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4. Обґрунтовується, з урахуванням специфіки ресурсу, доцільність 

використання обліку адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я як найпростішого, найзручнішого для правозастосування виду 

систематизації на постійній основі одночасно із іншими її видами (в т. ч. на 

всіх етапах), особливо в умовах активізації докорінних реформаційних 

процесів у сфері охорони здоров’я. Пріоритетність має відводитися 

використанню ресурсу офіційного (в т. ч. спеціального) електронного обліку, 

із акцентом на впровадження державних реєстрів відповідного законодавства 

(на рівні Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я 

України, місцевих органів виконавчої влади, Верховного Суду тощо) й 

забезпечення безкоштовного доступу до них. У реформаційний період у 

сфері охорони здоров’я ефективність обліку адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я є високого за рахунок забезпечення 

поточного зручного оперативного доступу, пошуку повного достовірного 

інформаційного матеріалу при мінімальних витратах. 

5. Доводиться самостійний характер консолідації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я як виду систематизації, сутність 

якого полягає у зведенні кількох близьких за змістом (тих, що регулюють 

певний вид однакових суспільних відносин) нормативно-правових актів, які 

містять адміністративно-правові норми, покликані регулювати суспільні 

відносини у сфері охорони здоров’я, у новий єдиний нормативно-правовий 

акт без зміни їхнього змісту. Пропонується виокремлювати ознаки цього 

виду систематизації, які й зумовлюють у сукупності його унікальність, а 

саме:  

а) офіційний характер; 

б) особливість змістовного наповнення полягає у зведенні кількох 

нормативно-правових актів у новий єдиний нормативно-правовий (зведений) 

акт без модифікації змісту перших; 

в) предметом є близькі за змістом нормативно-правові акти; 
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г) результатом є зведений консолідований нормативно-правовий акт, 

зміст якого формують положення тих нормативно-правових актів, які містять 

адміністративно-правові норми, покликані регулювати суспільні відносини у 

сфері охорони здоров’я, які підлягають зведенню; 

д) з моменту набрання чинності зведеним (консолідованим) 

нормативно-правовим актом втрачається чинність тих нормативно-правових 

актів, які «увійшли» до його змісту. 

6. Доводиться доцільність використання ресурсу консолідації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в умовах 

докорінних реформаційних змін у відповідній сфері регулюючого впливу як 

«передумови» кодифікації відповідного законодавства. Урахування наявних 

позитивних результатів консолідації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я, специфіки її змістовного наповнення (без новаційної 

нормотворчості, із мінімізацією кадрових, часових, матеріальних ресурсів 

тощо, урахуванням апробованих часом і практикою застосування 

нормативно-правових актів, які містять адміністративно-правові норми, 

покликані регулювати суспільні відносини у сфері охорони здоров’я, тощо) 

дозволило сформулювати висновок про її ефективність саме в умовах 

реформаційних змін у сфері охорони здоров’я, правового регулювання в 

останній, перегляду положень сучасної правової науки, із формуванням 

кількох «базових» консолідованих нормативно-правових актів, які містять 

адміністративно-правові норми, покликані регулювати суспільні відносини у 

сфері охорони здоров’я (щодо організаційного забезпечення публічного 

адміністрування у сфері охорони здоров’я, медичної діяльності, 

фармацевтичної діяльності), які у подальшому слугуватимуть безпосереднім 

базисом для кодифікації відповідного законодавства.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, що полягає в комплексному дослідженні 

адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я крізь 

призму систематизації адміністративного законодавства в зазначеній сфері, у 

якому сформована теорія використання ресурсу систематизації 

адміністративного законодавства України в умовах реформування охорони 

здоров’я в Україні. За результатами проведеного дослідження 

сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, а саме: 

1. Визначено, що об’єктом систематизації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні є адміністративне 

законодавство, яке запропоновано розглядати як сукупність усіх чинних 

нормативно-правових актів, що регулюють питання публічного 

адміністрування у сфері охорони здоров’я в Україні. Наголошено на 

доцільності використання понять «адміністративне законодавство у сфері 

охорони здоров’я в Україні» та «нормативно-правові акти у сфері охорони 

здоров’я в Україні» як синонімів для визначення об’єкта систематизації. 

Зазначено, що під час систематизації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я в Україні необхідно обов’язково враховувати те, що 

об’єкт систематизації варто розглядати комплексно – як складову частину як 

адміністративного законодавства України загалом, так і національного 

законодавства у сфері охорони здоров’я зокрема («охороноздоровчого 

законодавства»), яке пов’язане насамперед з урегулюванням відносин 

забезпечення й організації охорони здоров’я, а також деяких відносин, 

пов’язаних із публічним адмініструванням медичної та фармацевтичної 

діяльності. Констатовано, що лише такий підхід створить передумови для 

найоптимальнішого використання ресурсу систематизації у сфері охорони 

здоров’я в Україні. Сформульовано висновок про доцільність розмежування 
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об’єкта (адміністративне законодавство в зазначеній сфері відносин) і 

предмета (форма, назва, зміст окремих нормативно-правових актів, що 

містять адміністративно-правові норми, зорієнтовані на аналізовану сферу) 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні, запропоновано розглядати їх у співвідношенні як ціле й частину. 

2. Надано визначення систематизації адміністративного законодавства 

у сфері охорони здоров’я в Україні як діяльності уповноважених суб’єктів 

публічної адміністрації або приватних осіб (фізичних чи юридичних осіб), 

яка базується на принципах повноти, доцільності, оперативності, корисності, 

професіоналізму та спрямована на приведення адміністративного 

законодавства, що регулює відносини у сфері охорони здоров’я в Україні 

(або більшої його частини), у впорядковану систему, зовнішнім результатом 

якої є систематизаційний акт (як правило, декілька): кодифікований акт, 

збірка законодавства, методичний посібник тощо. Виділено такі ознаки 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 

Україні: а) це діяльність, тобто певна послідовність дій; б) активний 

характер; в) зумовленість об’єктом – адміністративним законодавством, хоча 

необхідне також урахування особливостей іншого галузевого законодавства, 

яке регулює відносини в зазначеній сфері; г) особливість сфери 

об’єктивізації, якою є охорона здоров’я з комплексним, поліструктурним 

змістом; ґ) розмаїття та множинність суб’єктів за їх умовного поділу на 

офіційних (загальної і спеціальної компетенції) та неофіційних; д) статично-

динамічний характер; е) складний зміст із певною послідовністю дій, 

принципами, стадіями тощо; є) цільова спрямованість (упорядкування 

відповідного законодавства в певну систему) з комплексом її завдань; 

ж) доцільність одночасного поєднання декількох видів та об’єктивна 

неможливість одновидового існування; з) поліфункціональність, тобто 

одночасна реалізація декількох функцій: правотворчої, правозастосовної, 

регулятивної, уніфікаційної, комунікативної, наукової, новаційної, 

інтегративної, функції моделювання. Зазначено, що ці ознаки доповнюють 
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одна одну та саме в сукупності формують ресурс відповідної систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, 

зумовлюючи її унікальність. 

3. Охарактеризовано історіографію дослідження систематизації у сфері 

охорони здоров’я у вітчизняній адміністративно-правовій науці та умовно 

виділено три етапи такого дослідження: 1) 1920-ті – початок 1940-х рр.;  

2) 1940-ві – 1990-ті рр.; 3) з початку ХХІ ст. й дотепер. Встановлено 

тенденцію до спеціалізації доктринальних тематичних правових досліджень 

проблематики джерел адміністративного права, системи адміністративного 

права, систематизації адміністративного законодавства, медичного права та 

поглиблення спеціалізації досліджень проблематики адміністративно-

правового регулювання у сфері охорони здоров’я. Сформульовано пропозиції 

щодо систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я як складової частини адміністративного законодавства, яку доцільно 

зберегти надалі з метою формування новітнього наукового базису з феномена 

систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я 

задля практичного використання її ресурсу в усьому розмаїтті її видів. 

Запропоновано пріоритетні напрями сучасного наукового дослідження 

ресурсу систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я в Україні. 

4. Обґрунтовано доцільність класифікації систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні на види. 

Для позначення результатів такої класифікації пропонується 

використовувати з урахуванням етимологічного значення слово «вид». 

Розподіл систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я в Україні пропонується здійснювати з огляду на напрацювання 

вітчизняної правової науки щодо класифікації систематизації законодавства 

загалом та адміністративно-правової науки щодо відповідного аналога. 

Доведено доцільність поділу систематизації адміністративного законодавства 

у сфері охорони здоров’я в Україні на види з використанням різноманітних 
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критеріїв, а саме: суб’єкта здійснення, територіального масштабу поширення 

дії об’єкта, безпосереднього об’єкта, змісту, спрямованості спеціалізації 

змісту об’єкта, зв’язку з нормотворчістю, ступеня переробки змістового 

наповнення об’єкта, підсумкового акта, періодичності здійснення, обсягу 

об’єкта. Підкреслено, що лише використання різних критеріїв у процесі 

класифікації систематизації адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я в Україні дає змогу з’ясувати її реальний ресурс. 

5. Обґрунтовано, що систематизацію адміністративного законодавства 

у сфері охорони здоров’я в Україні варто розглядати як певну систему, 

сукупність взаємозалежних її елементів (обліку, інкорпорації, консолідації, 

кодифікації (офіційної та неофіційної, загальнодержавної, регіональної, 

локальної тощо)), що перебувають у внутрішніх і зовнішніх зв’язках та 

утворюють єдине ціле, зорієнтовані на приведення в певну єдність 

адміністративного законодавства, що регулює відносини у сфері охорони 

здоров’я, для спрощення доступу до нього для ознайомлення й застосування. 

Доведено необхідність «складного» підходу до розуміння системи з 

виокремленням елементів, зв’язків між ними та орієнтацією на досягнення 

єдиної мети. Встановлено, що відповідна систематизація, як і будь-яка інша 

система, характеризується наявністю систематизуючих ознак, таких як 

цілісність, відкритість, історична зумовленість, динамізм, мобільність, 

людиноцентричність (антропологічність), структурованість, що й зумовлює її 

специфічний ресурс, зокрема, в аспекті розгляду як системного елемента 

систематизації адміністративного законодавства та систематизації 

законодавства України. 

6. Наголошено на тому, що проблематика ефективності систематизації 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні є досить 

важливою, можна навіть вести мову про потребу в її дослідженні як 

пріоритетному напрямі у визначенні її ресурсу. Запропоновано визначення 

поняття «ефективність систематизації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я в Україні» як відносного показника об’єднання 
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адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в певну систему з 

метою спрощення доступу до нього для ознайомлення й застосування, 

зумовленого певними соціально-економічними, політичними та іншими 

обставинами, з найменшими витратами часу й зусиль. При цьому доведено, 

що важливо розглядати її ресурс у поєднанні трьох базових компонентів 

(результату, умов і мінімальних ресурсів), а також із виділенням цільового, 

соціального, економічного, психологічного й політичного аспектів, 

виокремленням умов («обставин, що сприяють»), критеріїв («міри 

оптимального співвідношення «мета – результат – витрати»), показників 

(«доказів дієвості») та розподілом їх на види за такими критеріями: а) за 

«зв’язком» із суб’єктом (об’єктивні та суб’єктивні); б) за змістом і 

характером (загальні та особливі – щодо кожного виду систематизації); в) за 

безпосереднім зв’язком з елементом механізму систематизації (ті, що 

безпосередньо пов’язані з об’єктом, тобто з адміністративним 

законодавством у сфері охорони здоров’я; ті, що безпосередньо пов’язані із 

суб’єктом систематизації (уповноваженими суб’єктами публічної 

адміністрації, приватними особами); ті, що безпосередньо пов’язані з 

процедурою систематизації (як загалом, так і за окремими стадіями)). 

7. Визначено, що кодифікація адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я є видом систематизації, що безпосередньо пов’язаний із 

докорінною переробкою змісту чинних нормативно-правових актів, які 

містять адміністративно-правові норми, покликані регулювати відносини у 

сфері охорони здоров’я. Доведено, що це особливий вид систематизації, що 

здійснюється спеціально уповноваженим суб’єктом у встановленому чинним 

законодавством порядку шляхом перероблення та зведення в процесі 

нормотворчості норм права, які містяться в різних нормативно-правових 

актах, у логічно побудований, узгоджений кодифікаційний акт. Підкреслено, 

що це різновид загальнодержавної, серйозної (максимальної), 

внутрішньогалузевої кодифікації, ресурс якої реалізується в досягненні мети 

(узгодженні форми й змісту адміністративного законодавства у сфері 
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охорони здоров’я з вимогами суспільства, удосконаленні законодавства 

шляхом розроблення та прийняття єдиного кодифікованого акта), у реалізації 

завдань (визначенні основних, «базових» положень правовідносин, що 

підлягають кодифікації, розробленні єдиного адміністративно-правового 

понятійного апарату) та функцій (правотворчої, системоутворючої, 

фундаментальної, стабілізуючої, інтегративної, узагальнюючої, 

оптимізуючої, очисної, ієрархічної, новелізаційної). 

8. Встановлено, що кодифікація адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я є найбільш досконалим видом систематизації 

відповідного законодавства. При цьому наголошено на тому, що з огляду на 

докорінні реформаційні зміни у сфері охорони здоров’я в Україні доцільною 

є «перспективна» (на подальшу перспективу) кодифікація-реформа 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. 

Запропоновано її визначення як полікомпонентного явища, яке охоплює 

кодифікацію «базового» складника адміністративного законодавства у сфері 

охорони здоров’я (публічне адміністрування у сфері охорони здоров’я з 

використанням усього розмаїття його інструментів), кодифікацію 

адміністративно-процедурного законодавства, кодифікацію адміністративно-

деліктного законодавства та кодифікацію законодавства про адміністративне 

судочинство. Обґрунтовано доцільність урахування позитивного, 

апробованого часом і практикою зарубіжного досвіду доктринального 

дослідження та нормативного закріплення засад використання ресурсу 

кодифікації у сфері охорони здоров’я з обов’язковим урахуванням специфіки 

й пріоритетів вітчизняного нормотворення, правозастосування та розвитку 

правової науки. У зв’язку із цим доведено потребу в розробленні та 

прийнятті трьох кодифікованих актів, які містили б (у різному обсязі) 

адміністративне законодавство, що регулює відносини у сфері охорони 

здоров’я, а саме Кодексу України про охорону здоров’я, Адміністративно-

деліктного кодексу (Кодексу України про адміністративні проступки), 

Адміністративно-процедурного кодексу, які поряд з уже існуючим Кодексом 
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адміністративного судочинства України та в сукупності сформують 

підґрунтя для досягнення єдиного результату – замінять те розмаїття і 

множинність нормативно-правових актів, які сьогодні регулюють відповідні 

відносини у сфері охорони здоров’я. 

9. Запропоновано авторське визначення обліку адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я як виду систематизації, який 

здійснюється шляхом збирання, розташування в логічній послідовності 

адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, зберігання його в 

актуальному (контрольному) стані та формування спеціальних систем для 

його накопичення й пошуку. З урахуванням специфіки ресурсу 

обґрунтовується пріоритетність офіційного (у тому числі спеціального) 

електронного обліку з акцентом на впровадженні державних реєстрів 

відповідного законодавства (на рівні Міністерства юстиції України, 

Міністерства охорони здоров’я України, місцевих органів виконавчої влади, 

Верховного Суду тощо) та забезпеченні безкоштовного доступу до них. 

10. Запропоновано розглядати інкорпорацію адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я як окремий вид систематизації 

відповідного законодавства, який безпосередньо пов’язаний із поверхневою 

(технічно-редакційною) обробкою чинних нормативно-правових актів, що 

містять адміністративно-правові норми, покликані регулювати відносини у 

сфері охорони здоров’я, результатом якого є видання певних збірок, зібрань 

цих актів. Надано власний перелік ознак інкорпорації, які, доповнюючи одна 

одну, лише в сукупності формують унікальний ресурс її як виду 

систематизації відповідного законодавства. Здійснено класифікаційний 

розподіл інкорпорації адміністративного законодавства у сфері охорони 

здоров’я з використанням різних критеріїв: за суб’єктом здійснення, за 

безпосереднім предметом, за критерієм об’єднання нормативно-правових 

актів в інкорпоративний (інкорпораційний) акт, за підсумковим актом. З 

огляду на специфіку ресурсу обґрунтовується неможливість повної 

(суцільної) інкорпорації адміністративного законодавства у сфері охорони 
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здоров’я та можливість підготовки збірок і зібрань законодавства (галузево-

інституційних, хронологічних, суб’єктних, алфавітних тощо) для спрощення 

правозастосування та формулювання безпосереднього предмета для інших 

видів систематизації відповідного законодавства, насамперед консолідації й 

кодифікації. 

11. Запропоновано визначення консолідації адміністративного 

законодавства у сфері охорони здоров’я як найбільш ефективного виду 

систематизації в зазначеній сфері на сучасному етапі її реформаційного 

розвитку. При цьому доведено, що саме консолідація в подальшому 

слугуватиме безпосереднім базисом для кодифікації відповідного 

законодавства. Запропоновано власний перелік її ознак, які зумовлюють у 

сукупності унікальність консолідації адміністративного законодавства у 

сфері охорони здоров’я в Україні, а саме: а) офіційний характер; 

б) особливість змістового наповнення полягає у зведенні декількох 

нормативно-правових актів у новий єдиний нормативно-правовий (зведений) 

акт без модифікації змісту перших; в) предметом є близькі за змістом 

нормативно-правові акти; г) результатом є зведений консолідований 

нормативно-правовий акт, зміст якого формують положення тих нормативно-

правових актів, які містять такі, що підлягають зведенню, адміністративно-

правові норми, покликані регулювати суспільні відносини у сфері охорони 

здоров’я; ґ) з моменту набрання чинності зведеним (консолідованим) 

нормативно-правовим актом втрачається чинність тих нормативно-правових 

актів, які «увійшли» до його змісту. Зроблено висновок щодо необхідності 

формування декількох «базових» консолідованих нормативно-правових 

актів, які містили б адміністративно-правові норми, покликані регулювати 

суспільні відносини у сфері охорони здоров’я (щодо організаційного 

забезпечення публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я, медичної 

діяльності, фармацевтичної діяльності). 
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