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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
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 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 
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(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 
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 Президента України від 09 лютого 2016 р. 
№ 42/2016, Концепції розвитку системи громадського здоров’я, схваленої 
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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; 

− 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 
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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 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, 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 
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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, 
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 
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охарактеризувати етапи доктринального дослідження в цій галузі, з’ясувати 
специфіку кожного з них та запропонувати основні вектори подальшого 
наукового пошуку; 

− 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-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 
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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; 

− 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 здоров’я в Україні», що 
сприятиме вдосконаленню правового регулювання сфери охорони здоров’я в 
Україні; 
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− 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.); «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 475 сторінок, у тому числі 
основного тексту – 373 сторінки. Список використаних джерел налічує 
505 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження, висвітлено її зв’язок із науковими програмами, планами й темами, 
проаналізовано загальний стан наукової розробленості теми, окреслено мету та 
завдання дослідження, сформульовано об’єкт і предмет, основні методологічні 
підходи до дослідження, наукову новизну та теоретичне й практичне значення 
роботи, а також наведено відомості про апробацію, особистий внесок здобувача 
та публікацію результатів дослідження, його структуру. 

Розділ 1 «Систематизація адміністративного законодавства у сфері 
охорони здоров’я в Україні: історико-правовий та теоретико-правовий 
аспекти» складається з трьох підрозділів, у яких досліджено загальні 
теоретико-методологічні питання систематизації адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні та здійснено періодизацію її 
формування й становлення крізь призму становлення вітчизняної 
адміністративно-правової науки. 

У підрозділі 1.1 «Адміністративне законодавство у сфері охорони здоров’я 
в Україні як об’єкт систематизації» підкреслено, що для з’ясування реального 
ресурсу систематизації, досягнення її мети й завдань, якщо йдеться про 
систематизацію не галузевого, інституціонального законодавства, а того, яке 
регулює відносини в певній сфері з поєднанням елементів публічно-правового 
та приватноправового регулювання, коли в поле зору суб’єктів систематизації 
потрапляє численне та різне за змістом і зовнішніми формами вираження 
законодавство (саме такою сферою відносин є сфера охорони здоров’я), 
важливо правильно визначити об’єкт і предмет відповідної систематизації. У 
зв’язку із цим автором критично проаналізовано наявні в юридичній літературі 
наукові підходи, присвячені як систематизації законодавства та окремим її 
різновидам, так і феномену законодавства (роботи С. Алєксєєва, Є. Гетьмана, 
О. Іванченко, Д. Керімова, Н. Пархоменко, О. Петришина, Є. Погорєлова, 
Т. Радька та інших учених), що дало змогу констатувати, що саме 
законодавство як сукупність усіх діючих у державі нормативно-правових актів 
є об’єктом систематизації. 

З огляду на те, що адміністративне законодавство у сфері охорони здоров’я 
в Україні є складовим елементом усього національного законодавства, 
адміністративного законодавства та законодавства у сфері охорони здоров’я, 
зазначено, що сфера охорони здоров’я є сферою регулюючого впливу норм 
адміністративного права та дії адміністративного законодавства лише в певних 
відносинах, безпосередньо пов’язаних із публічним адмініструванням. У 
зв’язку із цим запропоновано до адміністративного законодавства, яке регулює 
суспільні відносини у сфері охорони здоров’я та яке можна визнати об’єктом 
систематизації, відносити адміністративне законодавство, що безпосередньо 
визначає такі питання: 1) засади організації й функціонування суб’єктів 
публічної адміністрації у сфері охорони здоров’я; 2) забезпечення 
загальнодоступності медичних послуг (медичної допомоги), якості та безпеки 
медичних і фармацевтичних послуг; 3) гарантований державний обсяг 
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медичних послуг і ліків, які фінансуються за рахунок державного бюджету; 
4) відносини державного контролю й нагляду у сфері охорони здоров’я; 
5) засади адміністративної відповідальності у сфері охорони здоров’я. При 
цьому наголошено на тому, що безпосередні відносини між приватними 
суб’єктами у сфері охорони здоров’я не є сферою дії адміністративного 
законодавства, а отже, не є об’єктом його систематизації. 

Здобувачем доведено, що хоча адміністративне законодавство у сфері 
охорони здоров’я в Україні є складовим елементом адміністративного 
законодавства загалом із притаманними йому ознаками (широтою сфери дії, 
багаточисленністю зовнішніх форм і їх розмаїттям, поліструктурністю, 
мобільністю, превалюванням підзаконних актів різних суб’єктів прийняття, 
змістовною ускладненістю колізіями, суперечливими, узагальненими, 
оціночними положеннями, переважною некодифікованістю, причому навіть у 
ґенезі), проте за предметом свого регулювання воно є досить специфічним, 
оскільки зорієнтоване на відносини у сфері охорони здоров’я, які регулюються 
комплексним об’єднанням норм права – правом охорони здоров’я. 

Обґрунтовано висновок про те, що об’єкт систематизації адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні доцільно розглядати як 
сукупність усіх чинних нормативно-правових актів, які регулюють питання 
публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я в Україні. 

У підрозділі 1.2 «Систематизація законодавства: поняття, ознаки, 
сутність. Особливість систематизації адміністративного законодавства у 
сфері охорони здоров’я в Україні» увага звертається на нерозривний зв’язок 
загальнотеоретичних і галузевих правових доктринальних досліджень у 
з’ясуванні реального ресурсу систематизації законодавства. Розглянуто 
загальнотеоретичні питання та охарактеризовано основні способи 
систематизації законодавства в працях фахівців із загальної теорії права 
(дослідження І. Борщевського, Л. Горбунової, 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 учених). Проаналізовано значну кількість 
різноманітних галузевих правових джерел, присвячених як безпосередньо 
систематизації законодавства в певній сфері (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 авторів), податковій (дослідження Д. Белінського, І. Бондаренко, 
С. Сарани), фармацевтичній (праці І. Герасименко, І. Петрова та інших 
правників), сфері інтелектуальної власності (розвідки О. Орлюк, М. Пушкар та 
інших учених), сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (роботи 
В. Доненка, І. Новосардової та інших науковців) тощо), так і її окремим видам 
(кодифікації (дослідження В. Андрейцева, А. Амеліної, Д. Астахова, 
Ш. Гаджиєвої, Т. Коломоєць, І. Федорова та інших авторів), консолідації (праці 
А. Гресь, М. Дімчогло, О. Лавріненко, С. Легуша, С. Меленко та інших 
правників), інкорпорації (роботи Л. Добробог, В. Ліпкана, В. Мамутова, 
О. Селезньової та інших науковців)). Обґрунтовано доцільність їх логічного 
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поєднання під час використання як базових у сучасних дослідженнях 
систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 
Україні. 

З огляду на предмет дисертаційної роботи окрему увагу приділено 
дослідженню співвідношення систематизації законодавства із суміжними 
взаємопов’язаними поняттями (упорядкуванням, нормотворчістю, 
законотворчістю, реалізацією, кодифікацією, консолідацією, інкорпорацією, 
обліком, уніфікацією, адаптацією, гармонізацією, глобалізацією тощо), що дало 
змогу запропонувати авторський структурований перелік ознак систематизації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, 
обґрунтувати їхні унікальні характеристики, подати детальний аналіз кожної та 
розкрити їх нерозривний взаємозв’язок. 

На підставі узагальнення отриманих результатів дослідження, комплексного 
аналізу ознак систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони 
здоров’я в Україні та результатів порівняння із суміжними правовими 
поняттями запропоновано авторське визначення систематизації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. 

У підрозділі 1.3 «Ґенеза дослідження систематизації адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я у вітчизняній адміністративно-
правовій доктрині» поглиблено наукове розроблення відповідної проблематики 
в історичному вимірі, умовно виділено три етапи наукового дослідження, 
визначено їх специфіку та окреслено відповідні тенденції. Так, перший період 
(1920-ті – початок 1940-х рр.) характеризується відсутністю будь-яких 
комплексних тематичних робіт, узагальненим підходом до феномена 
систематизації у сфері охорони здоров’я з акцентом на засадах державно-
правового регулювання (роботи О. Євтихієва, А. Єлістратова, 
В. Кобалевського, Н. Саліщевої, С. Студенікіна та інших учених). Особливість 
другого етапу (1940-ві – 1990-ті рр.) полягає в тому, що хоча вчені-
адміністративісти безпосередньо проблематику систематизації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я не досліджували, 
однак певні фрагментарні згадування спостерігалися під час аналізу питань 
адміністративного законодавства загалом, доцільності його систематизації з 
пошуком оптимальних її видів, з традиційним висвітленням питань 
удосконалення відповідного законодавства в аспекті виокремлення 
особливостей регулювання відносин у соціально-гуманітарній сфері (праці 
В. Василенко, О. Коренєва, Р. Павловського, І. Пахомова, Г. Петрова, 
О. Фрицького, В. Цвєткова, Ц. Ямпольської та інших авторів). За третього 
періоду (з початку ХХІ ст. й дотепер) спостерігається істотна активізація 
доктринальних 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 з формулюванням пропозицій щодо систематизації адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я як складової частини 
адміністративного законодавства загалом (роботи Я. Буздуган, З. Гладуна, 
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Р. Гревцової, Г. Дічко, О. Клименко, П. Лисенка, Р. Майданика, С. Стеценка, 
В. Стеценко, І. Сенюти, М. Пришляка, О. Ціборовського та інших правників). 

Автором зроблено висновок щодо існування певної тенденції – спеціалізації 
доктринальних досліджень тематичного характеру, яку варто зберегти надалі 
задля формування новітнього наукового базису з феномена систематизації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я. При цьому 
зауважено, що подальше комплексне її дослідження має відбуватися з 
урахуванням як особливостей ресурсу систематизації в усьому розмаїтті її 
видів, так і специфіки сучасного адміністративного права. 

Розділ 2 «Систематизація адміністративного законодавства у сфері 
охорони здоров’я в Україні: класифікаційний, системний та 
праксеологічний аспекти» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Систематизація адміністративного законодавства у 
сфері охорони здоров’я в Україні: класифікація, види» наголошено на 
важливості класифікації для з’ясування реального ресурсу систематизації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, оскільки 
класифікаційний аспект не лише є одним із базових засобів теоретичного 
пізнання будь-якого феномена певного явища, а й забезпечує логічність та 
послідовність такого пізнання, виявлення глибинних внутрішніх і зовнішніх 
зв’язків між елементами досліджуваного об’єкта, узагальнення висновків та 
прогнозів. 

На підставі проведеного аналізу наявних наукових досліджень, присвячених 
класифікації систематизації законодавства загалом (роботи Р. Анахасяна, 
І. Борщевського, Є. Гетьмана, В. Ксенофонтова, С. Меленка, Н. Толкунової, 
Г. Шокірова, В. Чвірова та інших учених) та окремо галузевого законодавства, 
у тому числі адміністративного (праці В. Авер’янова, Д. Астахова, 
Ш. Гаджиєвої, З. Гладуна, П. Діхтієвського, С. Ківалова, Т. Коломоєць, 
В. Колпакова, Л. Коморної, Н. Кошіль, Д. Лученка, О. Селезньової, В. Стеценка 
та інших науковців), виділено такі проблемні аспекти в зазначеному питанні: 
а) відсутність єдності поглядів юристів на використання позначення результатів 
класифікації систематизації законодавства (акцентовано увагу на 
найпоширеніших варіантах його вирішення, зокрема використанні 
словосполучень «вид систематизації законодавства», «форма систематизації 
законодавства», «спосіб систематизації законодавства», «прийом 
систематизації законодавства»; при цьому підкреслено, що найбільш 
поширеним для визначення результатів класифікаційного поділу систематизації 
законодавства, у тому числі галузевого, у вітчизняній правовій науці є 
використання терміна «вид»); б) різноваріативність підходів щодо кількості 
видів систематизації законодавства та їх подальшої класифікації (від 
«спрощеного» («звуженого») варіанта, згідно з яким виокремлюються, як 
правило, лише два види систематизації законодавства, до «розширеного» 
(«ускладненого») варіанта, згідно з яким пропонується виокремлення чотирьох 
чи навіть шести її видів); в) різноваріативна модель взаємозв’язку та 
послідовності розміщення видів систематизації законодавства тощо. 
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При цьому наголошується на тому, що більшість наявних у науковій 
літературі підходів до розуміння систематизації адміністративного 
законодавства здебільшого виокремлюють так звані класичні («традиційні») її 
види: інкорпорацію, консолідацію, кодифікацію та облік. Зроблено висновок 
про можливість їх урахування у формуванні авторського варіанта 
класифікаційного поділу видового розмаїття систематизації адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. При цьому підкреслено, що 
специфіка самого адміністративного законодавства та сфери його 
об’єктивізації – охорони здоров’я – зумовлює доцільність одночасного 
використання ресурсу різних видів систематизації законодавства: 
інкорпорації – як найпростішого виду систематизації; обліку – як іншого 
простого виду систематизації з існуванням декількох десятків реєстрів, баз 
даних тощо; консолідації – як «перехідного» виду між інкорпорацією та 
кодифікацією; кодифікації – як «особливого» виду систематизації (з поділом на 
кодифікацію-компіляцію та кодифікацію-реформу). 

У роботі запропоновано власний перелік класифікаційного поділу 
систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 
Україні та обґрунтовано використання множинності критеріїв. 

У підрозділі 2.2 «Систематизація адміністративного законодавства у 
сфері охорони здоров’я в Україні: системний аналіз» звернено увагу на 
відсутність у вітчизняній адміністративно-правовій науці результатів 
системного підходу до розуміння систематизації адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні як системної категорії, а 
також на відсутність дефініції систематизації адміністративного законодавства 
у сфері охорони здоров’я в Україні як системи. 

На підставі аналізу різноманітних філософських, правових, наукових, 
навчальних і публіцистичних джерел обґрунтовано потребу в системному 
дослідженні систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони 
здоров’я крізь призму таких пов’язаних із категорією «система» понять, як 
елементи, зв’язки та мета. Як системоутворюючі елементи виокремлено 
різновиди систематизації (облік, інкорпорацію, консолідацію, кодифікацію), а 
зв’язки запропоновано поділяти на горизонтальні, що реалізуються на рівні 
аналогічних видів систематизації законодавства, і вертикальні, завдяки яким 
систематизація адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 
Україні може розглядатися як елемент систематизації адміністративного 
законодавства та елемент систематизації законодавства України. 

Окрему увагу в роботі приділено дослідженню мети систематизації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, що дало 
змогу зробити висновок про її зорієнтованість на забезпечення спрощення 
доступу до відповідного законодавства для ознайомлення з ним та застосування 
його насамперед особами. 

Дисертантом ґрунтовно проаналізовано ознаки систематизації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні як системи 
та виділено такі риси: внутрішню самостійність, внутрішню єдність, 
відкритість, динамізм, мобільність, цілісність, внутрішню структурну 
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складність. Уперше окреслено їх ресурс в умовах перегляду змісту й 
призначення охорони здоров’я як сфери об’єктивізації систематизації, 
обґрунтування нового призначення, змісту, ідеології, системи 
адміністративного права та зовнішньої форми його існування – 
адміністративного законодавства, а також появи нових елементів останнього. 

У підрозділі 2.3 «Систематизація адміністративного законодавства у 
сфері охорони здоров’я в Україні: праксеологічний аспект» обґрунтовано 
доцільність поглибленого дослідження ресурсу «ефективності» систематизації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. 

З огляду на наявні підходи до вивчення феномена ефективності в правовій 
науці (роботи А. Абрамової, Р. Байгутліна, С. Балабана, В. Головченка, 
В. Глазиріна, С. Жинкіна, М. Козюбри, В. Кудрявцева, М. Осіпова, 
П. Рабіновича, І. Самощенка, Д. Чечота, К. Шундикова та інших науковців), а 
також на підставі характеристики робіт учених-адміністративістів, які в різні 
періоди розглядали зазначену проблематику (праці І. Болокан, І. Зайцева, 
Т. Коломоєць, М. Саввіна та інших авторів), зроблено висновок про доцільність 
їх урахування для визначення ефективності систематизації адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. Під час формулювання 
визначення ефективності систематизаційних процесів, пов’язаних з 
упорядкуванням адміністративного законодавства України у сфері охорони 
здоров’я, запропоновано виокремлювати три основні (базові) обов’язкові 
компоненти, які лише в сукупності забезпечують ефективність систематизації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні, зокрема: 
1) результат (ефект), який, на думку дисертанта, полягатиме в 
опосередкованому в певну систему адміністративному законодавстві у сфері 
охорони здоров’я в Україні, доступ до якого з метою ознайомлення й 
деталізації буде простим, зрозумілим і визначеним, а врегулювання відповідних 
відносин – аналогічним; 2) умови (ступінь їх забезпечення), до яких варто 
відносити урахування загальних принципів правового регулювання, правила 
систематизаційної техніки, інформування адресатів про систематизаційні 
ініціативи, попередні результати, залучення громадськості, урахування 
позитивного зарубіжного досвіду вирішення аналогічних питань з урахуванням 
національної специфіки або без нього тощо; при цьому автором підкреслено, 
що зазначений компонент може мати як узагальнений, так і спеціальний 
(особливий) характер – щодо певного складника сфери охорони здоров’я, 
різновиду публічної процедури; 3) мінімальні витрати для досягнення 
запланованого результату. Автором зазначено, що угрупування нормативно-
правових актів, які зорієнтовані насамперед на сферу організації охорони 
здоров’я в Україні, з метою забезпечення реалізації та охорони публічного 
інтересу завдяки розмаїттю видів систематизації передбачає різний ступінь 
фінансових, кадрових, часових та інших витрат на досягнення позитивного 
результату. На підставі ґрунтовного аналізу ресурсу зазначених основних 
компонентів з опрацюванням положень вітчизняної галузевої доктрини, а також 
з огляду на специфіку чинного вітчизняного адміністративного законодавства 
автором зроблено низку висновків щодо доцільності одночасного використання 
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всіх видів систематизації, залучення різних суб’єктів та одночасної 
різноаспектної діяльності (з метою охоплення всього об’єкта). 

Водночас дисертантом акцентовано увагу на тому, що ефективність 
систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в 
Україні доцільно розглядати також у прив’язці до цільового, соціального, 
економічного, психологічного, політичного аспектів, а також до критеріїв, 
показників, умов з огляду на різне змістове й цільове наповнення кожного з 
них. 

Для подальших доктринальних досліджень сформульовано поняття 
ефективності систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони 
здоров’я в Україні. 

Розділ 3 «Кодифікація адміністративного законодавства у сфері охорони 
здоров’я як високопраксеологічний вид систематизації» складається з двох 
підрозділів, присвячених з’ясуванню ресурсу кодифікації як найбільш 
досконалому, ефективному виду систематизації адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я. 

У підрозділі 3.1 «Кодифікація адміністративного законодавства у сфері 
охорони здоров’я: поняття, ознаки» дисертантом критично проаналізовано 
значну кількість загальноприйнятих у вітчизняній правовій науці підходів щодо 
змісту, специфіки розуміння та співвідношення категорій «кодифікація», 
«кодифікаційна діяльність», «кодифікаційний процес», звернено увагу на 
тематичні наукові дослідження, присвячені меті, завданням і функціям 
кодифікації, розмаїттю її видів (від визначення в понятійному апараті 
юридичної науки на початку ХХ ст. до сучасних тлумачень учених-юристів із 
загальної теорії права (зокрема, С. Алєксєєва, О. Блажківської, Є. Гетьмана, 
А. Граціанова, В. Грищука, А. Іодковського, Д. Керімова, Н. Ксенофонтова, 
Л. Музики, Н. Оніщенко, Є. Погорелова, П. Рабіновича, О. Скакун, 
В. Смородинського, О. Чашника, Ю. Шемшученка та інших авторів) та з 
галузевих правових наук (праці А. Брінцова, І. Духневич, І. Логачева, 
О. Любчик, І. Новосельської та інших науковців)). З огляду на предмет 
дисертаційного дослідження детально охарактеризовано доктринальні 
напрацювання вчених-адміністративістів, присвячені кодифікації 
адміністративного законодавства (роботи В. Авер’янова, Д. Астахова, 
Ш. Гаджиєвої, Л. Коваля, Т. Коломоєць, О. Константія, Г. Петрова, І. Федорова, 
О. Якуби та інших правників). Беручи до уваги відсутність нормативного 
визначення кодифікації, розмаїття доктринальних підходів до дослідження її 
ресурсу, дисертант виокремлює та аналізує основні й специфічні ознаки 
кодифікації вітчизняного адміністративного законодавства у сфері охорони 
здоров’я, пропонує їх власний перелік, обґрунтовує їх нерозривний 
взаємозв’язок та формулює дефініцію «кодифікація адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я». 

Окрему увагу приділено дослідженню мети, окресленню завдань, 
характеристиці функцій кодифікації адміністративного законодавства у сфері 
охорони здоров’я, а також можливим її варіантам (кодифікації-компіляції, 
кодифікації-реформі), на підставі чого сформульовано низку висновків щодо 
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відповідних визначень; також з огляду на специфіку сфери охорони здоров’я, її 
сучасне докорінне реформування обґрунтовується новаційний характер 
кодифікації-реформи як оптимального, найбільш ефективного виду 
систематизації в перспективі, ураховуючи потребу в кадрових, часових та 
інших витратах. 

У підрозділі 3.2 «Кодифікація адміністративного законодавства у сфері 
охорони здоров’я в Україні: реалії та перспективи» увага зосереджується на 
аналізі результатів кодифікації суспільних відносин у сфері охорони здоров’я, 
серед яких в історії різних країн були кодекс, звід законів, статут, основи 
законодавства тощо, що дало змогу зробити висновок про об’єктивну 
неможливість суцільної кодифікації в досліджуваній сфері суспільних 
відносин. 

На підставі узагальненого аналізу доктринальних джерел (праць Є. Белей, 
І. Буряка, І. Галичанського, З. Гладуна, Р. Гревцової, В. Ковригіна, 
С. Корсакова, О. Лавриненко, Р. Майданика, О. Любінець, Н. Нижник, 
Л. Руснак, І. Сенюти, С. Стеценка, М. Стефанчука, Р. Стефанчука, 
О. Цібровського, С. Убогова та інших авторів) і з огляду на докорінні 
реформаційні зміни у сфері охорони здоров’я в Україні автором аргументовано 
доцільність «перспективної» (на подальшу перспективу) кодифікації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні та 
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, кодифікацію законодавства про адміністративне 
судочинство. При цьому зазначено, що перший компонент передбачає акцент 
безпосередньо на сфері охорони здоров’я, а три останні – кодифікацію 
нормативних положень, що регулюють відносини у сфері охорони здоров’я, у 
межах підгалузевої кодифікації адміністративного законодавства 
(адміністративно-процедурного, адміністративно-деліктного, адміністративно-
процесуального (судочинського)). 

Обґрунтовується потреба 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) та Адміністративно-процедурного кодексу, які 
поряд з уже існуючим Кодексом адміністративного судочинства України в 
сукупності сформують єдиний результат кодифікації адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я – усунуть те розмаїття та множинність 
нормативно-правових актів, які сьогодні регулюють відповідні відносини у 
сфері охорони здоров’я. При цьому автором доводиться, що «базовим» (таким, 
що містить більшість положень адміністративного законодавства у сфері 
охорони здоров’я) повинен стати саме Кодекс України про охорону здоров’я. 
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Розділ 4 «Інші види систематизації адміністративного законодавства у 
сфері охорони здоров’я в Україні: сутність та перспективи використання 
ресурсу» складається з трьох підрозділів, присвячених з’ясуванню специфіки 
та формулюванню пропозицій щодо використання ресурсу обліку, інкорпорації 
й консолідації як видів систематизації в умовах активізації докорінних 
реформаційних процесів у сфері охорони здоров’я. 

У підрозділі 4.1 «Облік адміністративного законодавства у сфері охорони 
здоров’я як вид систематизації законодавства: особливості використання 
ресурсу» підкреслено, що облік адміністративного законодавства у сфері 
охорони здоров’я, незважаючи на розмаїття підходів до цього питання у 
вітчизняній правовій науці, доцільно розглядати як самостійний різновид 
«поточної» систематизації відповідного законодавства, ресурс якого формують 
його специфічні ознаки, а саме: а) «спрощене» змістове наповнення; 
б) головним його завданням є підтримання адміністративного законодавства у 
сфері охорони здоров’я в актуальному (контрольному) стані задля 
оперативного доступу до нього; в) його предметом є адміністративне 
законодавство у сфері охорони здоров’я в його повному обсязі й достовірному 
стані; г) розмаїття суб’єктів здійснення, серед яких – як уповноважені суб’єкти 
публічної адміністрації (наприклад, Міністерство юстиції України), так і інші 
суб’єкти, що своєю чергою зумовлює розмаїття обліку адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я; ґ) оперативність, економність; 
д) результатом є спеціальні журнали, картотеки, електронні носії інформації, 
реєстри (у тому числі Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів і 
спеціальні системи накопичення адміністративного законодавства у сфері 
охорони здоров’я та його пошуку); е) підставою є нормативно-правовий акт, 
який передбачає обов’язкову процедуру реєстрації та включення до певної 
системи накопичення нормативно-правових актів, що 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. 

Запропоновано авторське визначення обліку адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я як найпростішого, найзручнішого для 
правозастосування виду систематизації в цій сфері. 

Доводиться існування видового розмаїття обліку адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я та можливість виокремлення таких 
його різновидів: офіційного (у тому числі спеціального) і неофіційного; 
обов’язкового та необов’язкового (добровільного); загальнодержавного, 
локального й регіонального; обліку законодавчих і підзаконних нормативно-
правових актів; обліку відповідного законодавства, що регулює засади 
організації охорони здоров’я, у сфері медичної діяльності, у сфері 
фармацевтичної діяльності тощо; безкоштовного (безкоштовний доступ) та 
платного; журнального, карткового (картотеки), електронного (електронні носії 
інформації та реєстр нормативно-правових актів, у тому числі державні). 

Доведено високоефективність обліку як «поточного» виду систематизації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, що полягає в 
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оперативності пошуку повного достовірного інформаційного матеріалу та 
зручному доступі до нормативно-правових актів за мінімальних витрат. Це дало 
змогу зробити висновок про доцільність використання його ресурсу на 
постійній основі одночасно з іншими видами систематизації (у тому числі на 
всіх етапах як «супроводжуючого» виду), особливо в умовах активізації 
докорінних реформаційних процесів у сфері охорони здоров’я. 

У підрозділі 4.2 «Інкорпорація адміністративного законодавства у сфері 
охорони здоров’я: особливості та перспективи» 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 й 
кодифікації, формування передумов і предметів останніх. На підставі аналізу 
наукових праць учених-юристів визначено поняття інкорпорації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я. Окрему увагу 
приділено дослідженню її ознак, серед яких виокремлюються такі: 
а) «спрощене» змістове 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, у тому числі й ті, що застосовують адміністративне 
законодавство у сфері охорони здоров’я, так і приватні особи; г) її предметом 
можуть бути як окремі нормативно-правові акти, що містять адміністративно-
правові норми, покликані регулювати відносини у сфері охорони здоров’я, так і 
витяги з них; ґ) специфічною є поточна її мета, досягнення якої дає змогу 
сформулювати передумови та предмет для інших видів систематизації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, а отже, сприяє 
виконанню ролі «проміжного» різновиду систематизації відповідного 
законодавства; д) інкорпораційні (інкорпоративні) акти як її результат, якими є 
збірки чи зібрання певних нормативно-правових актів або витягів із них, 
об’єднаних за різними критеріями (алфавітом, безпосереднім предметом 
правового регулювання, суб’єктом видання тощо), що не є джерелом права; е) з 
огляду на специфіку адміністративного законодавства, яке регулює відносини у 
сфері охорони здоров’я, об’єктивна неможливість здійснення її повного 
(суцільного) різновиду, а отже, її частковий характер; є) «спрощене» цільове 
спрямування, яке полягає в створенні передумов для спрощення 
правозастосування в зазначеній сфері відносин за рахунок оптимізації пошуку 
відповідних актів для потреб навчального процесу, наукової діяльності, 
правопросвітницької діяльності тощо. При цьому підкреслено, що всі ознаки 
доповнюють одна одну та лише в сукупності формують унікальний ресурс 
інкорпорації як виду систематизації відповідного законодавства. 

Здійснено класифікаційний розподіл інкорпорації адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я з використанням різних критеріїв, що 
дало змогу виокремити такі її види: офіційну та неофіційну (щоправда, може 
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бути й напівофіційна із залученням закладів вищої освіти, наукових установ, 
закладів охорони здоров’я тощо); підгалузеву, інституціональну тощо; 
алфавітну, предметну, хронологічну, суб’єктну тощо; з підготовкою збірки 
нормативно-правових актів і з підготовкою зібрання нормативно-правових 
актів. 

Звертається увага на «спрощене» змістове наповнення цього виду 
систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, 
оскільки воно відбувається без змістової модифікації актів шляхом їх 
об’єднання в тому стані, у якому вони перебувають на момент інкорпорації, що 
істотно знижує їх правозастосовну цінність. З огляду на специфіку ресурсу 
обґрунтовується неможливість повної (суцільної) інкорпорації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я та можливість 
підготовки збірок і зібрань (галузево-інституційних, хронологічних, суб’єктних, 
алфавітних тощо) законодавства для спрощення правозастосування та 
формулювання безпосереднього предмета для інших видів систематизації 
відповідного законодавства, насамперед консолідації та кодифікації. 

У підрозділі 4.3 «Консолідація адміністративного законодавства у сфері 
охорони здоров’я та особливості її проведення в умовах докорінних 
реформаційних процесів» з огляду на те, що цей вид систематизації 
законодавства не поширений в Україні, доводиться самостійний характер 
консолідації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я як виду 
систематизації, сутність якого полягає у зведенні декількох 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. Окрему увагу приділено 
аналізу ознак цього виду систематизації, які й зумовлюють у сукупності його 
унікальність. 

З огляду на наявні позитивні результати консолідації, специфіку її 
змістового наповнення (застосування без новаційної нормотворчості, 
мінімізацію кадрових, часових і матеріальних ресурсів тощо), а також з 
урахуванням апробованих часом та практикою застосування нормативно-
правових актів, які містять адміністративно-правові норми, покликані 
регулювати суспільні відносини у сфері охорони здоров’я, сформульовано 
висновок про те, що на сучасному етапі реформаційних змін у сфері охорони 
здоров’я саме консолідація є найбільш ефективним видом систематизації у 
сфері охорони здоров’я, який у подальшому слугуватиме безпосереднім 
базисом для кодифікації відповідного законодавства. 

З огляду на наведене дисертант вважає за доцільне під час систематизації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні на 
сучасному етапі розвитку використовувати одночасно всі її види, однак у 
різному обсязі й послідовності, зокрема: 1) облік – завжди, для підвищення 
оперативності та ефективності застосування в практичній діяльності; 
2) консолідацію – зараз як найбільш ефективний вид систематизації, який 
слугуватиме безпосереднім базисом для кодифікації адміністративного 



20 

законодавства в зазначеній сфері в майбутньому; 3) інкорпорацію – переважно 
для наукової, навчальної (можливо, і для правопросвітницької) діяльності; 
4) кодифікацію – як найдосконаліший, найефективніший вид систематизації, 
проте в подальшій перспективі з огляду на потребу в часових, кадрових, 
ресурсних та інших витратах. 
 

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 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 
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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 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 
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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. 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 
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 
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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 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 
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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. 

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 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 
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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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здоров’я: теоретико-правові засади систематизації нормативно-правових 
актів. – Рукопис. 

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. 

Робота є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 
комплексних монографічних досліджень, що присвячені теорії використання 
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ресурсу систематизації адміністративного законодавства України в умовах 
реформування охорони здоров’я. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 
проблеми, зокрема, досліджено сутність систематизації адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я, виділено її специфічні ознаки, які й 
визначають її унікальність, сформовано авторське її визначення. 

Поглиблено сучасні наукові дослідження щодо основних тенденцій та етапів 
формування наукової думки про систематизацію адміністративного 
законодавства у сфері охорони здоров’я. Встановлено, що в історіографії 
дослідження систематизації адміністративного законодавства в цій сфері у 
вітчизняній адміністративно-правовій науці умовно можна виділити три етапи, 
кожний із яких має певну специфіку, що своєю чергою дало змогу простежити 
тенденцію до спеціалізації галузевих доктринальних досліджень, а також 
сформулювати пропозиції щодо пріоритетних напрямів подальшої розробки 
ресурсу систематизації у сфері охорони здоров’я в Україні. 

Визначено поняття, ознаки, мету, завдання та види систематизації 
адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я, обґрунтовано 
необхідність поглибленого дослідження ресурсу її «ефективності». 

Досліджено систематизацію адміністративного законодавства у сфері 
охорони здоров’я як системне явище, якому притаманні обов’язкові 
системоутворюючі взаємопов’язані структурні елементи (облік, інкорпорація, 
консолідація, кодифікація), орієнтовані на приведення в певну єдність 
адміністративного законодавства в цій галузі, спрощення доступу до нього як 
для ознайомлення, так і для застосування. 

Розкрито специфіку кодифікації адміністративного законодавства як 
найбільш досконалого, ефективного виду систематизації, виділено її специфічні 
ознаки як полікомпонентного явища, обґрунтовано доцільність кодифікації-
реформи та сформульовано конкретні пропозиції щодо її перспективної 
реалізації шляхом розроблення та прийняття нових кодифікованих актів, які 
будуть містити (у різному обсязі) адміністративне законодавство, що регулює 
відносини у сфері охорони здоров’я. 

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. 

Ключові слова: адміністративне законодавство, адміністративне право, 
інкорпорація, кодифікація, консолідація, систематизація, сфера охорони 
здоров’я, удосконалення. 
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Сарыбаева А.Н. Административно-правовое регулирование в сфере 
здравоохранения: теоретико-правовые основы систематизации 
нормативно-правовых актов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2019. 

Работа является одной из первых попыток комплексно, с использованием 
современных методов познания и с учетом новейших достижений правовой 
науки, исследовать теорию систематизации административного 
законодательства Украины в условиях реформирования данной сферы 
общественных отношений. 

На основе научных, учебных и публицистических источников определено, 
что объектом систематизации административного законодательства в сфере 
здравоохранения в Украине является административное законодательство, 
которое предложено рассматривать как совокупность всех действующих 
нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы публичного 
администрирования в сфере здравоохранения в Украине. 

Сформулирован вывод о целесообразности разграничения объекта 
(административное законодательство в сфере охраны здоровья в Украине) и 
предмета (форма, название, содержание отдельных нормативно-правовых 
актов, которые содержат административно-правовые нормы, ориентированные 
на сферу здравоохранения в Украине) систематизации административного 
законодательства в указанной сфере отношений, предложено рассматривать их 
в соотношении как целого и части. 

Предложено определение систематизации административного 
законодательства в сфере здравоохранения в Украине как деятельности 
уполномоченных субъектов публичной администрации или частных лиц 
(физических либо юридических лиц), которая базируется на принципах 
полноты, целесообразности, оперативности, полезности и профессионализма, а 
также направлена на приведение административного законодательства, 
регулирующего отношения в сфере здравоохранения в Украине (или его части), 
в упорядоченную систему, результатом чего является систематизационный акт 
(как правило, несколько): кодифицированный акт, сборник законодательства, 
методическое пособие и так далее. 

Выделены такие признаки систематизации административного 
законодательства в сфере здравоохранения в Украине: а) это деятельность, то 
есть определенная последовательность действий; б) активный характер; 
в) обусловленность объектом – административным законодательством, хотя 
необходим также учет особенностей другого отраслевого законодательства, 
регулирующего отношения в указанной сфере; г) особенность сферы 
объективизации, которой является здравоохранение с комплексным, 
полиструктурным содержанием; д) многообразие и множественность субъектов 
при их условном разделении на официальных (общей и специальной 
компетенции) и неофициальных; е) статически-динамический характер; 
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ё) сложное содержание с определенной последовательностью действий, 
принципами, стадиями и тому подобным; ж) целевая направленность 
(упорядочение соответствующего законодательства в определенную систему) с 
комплексом ее задач; з) целесообразность одновременного сочетания 
нескольких видов и объективная невозможность равновидового существования; 
и) полифункциональность, то есть одновременная реализация нескольких 
функций: правотворческой, правоприменительной, регулятивной, 
унификационной, коммуникативной, научной, новационной, интегративной, 
функции моделирования. Отмечено, что эти признаки дополняют друг друга и 
именно в совокупности формируют ресурс соответствующей систематизации 
административного законодательства в сфере здравоохранения в Украине, 
обуславливая ее уникальность. 

Углублены современные научные исследования относительно основных 
тенденций и этапов формирования научной мысли о систематизации 
административного законодательства в сфере здравоохранения. Установлено, 
что в историографии исследования систематизации административного 
законодательства в данной сфере в отечественной административно-правовой 
науке можно условно выделить три этапа такого исследования: 1) 1920-е – 
начало 1940-х гг.; 2) 1940-е – 1990-е гг.; 3) с начала XXI в. и до сих пор. 
Детально проанализирована специфика каждого из них, что позволило 
проследить тенденцию к специализации отраслевых доктринальных 
исследований, сформулировать предложения по приоритетным направлениям 
дальнейшей разработки ресурса систематизации в сфере здравоохранения 
Украины. 

Определено понятие, признаки, цель, задачи и виды систематизации 
административного законодательства в сфере здравоохранения, обоснована 
необходимость углубленного исследования ресурса ее «эффективности». 
Предложено определение понятия «эффективность систематизации 
административного законодательства в сфере охраны здоровья в Украине» как 
относительного показателя объединения административного законодательства 
в сфере здравоохранения в определенную систему с целью упрощения доступа 
к нему для ознакомления и применения, которое обуславливается 
определенными социально-экономическими, политическими и другими 
обстоятельствами, с наименьшими затратами времени и усилий. 

Исследована систематизация административного законодательства в сфере 
здравоохранения как системное явление, которому присущи обязательные 
системообразующие взаимосвязанные структурные элементы (реестр, 
инкорпорация, консолидация, кодификация), ориентированные на приведение в 
определенное единство административного законодательства в данной сфере, 
упрощение доступа к нему как для ознакомления, так и для применения. 

Раскрыта специфика кодификации административного законодательства как 
наиболее совершенного, эффективного вида систематизации 
административного законодательства в сфере здравоохранения, выделены ее 
специфические признаки как поликомпонентного явления, обоснована 
целесообразность кодификации-реформы и сформулированы конкретные 
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предложения по ее перспективной реализации путем разработки и принятия 
новых кодифицированных актов, которые будут содержать (в разном объеме) 
административное законодательство, регулирующее отношения в данной 
сфере. 

Внимание сосредоточено на определении роли и значения других видов 
систематизации в исследуемой сфере (реестра, инкорпорации, консолидации), 
определена их специфика, а также основные приоритеты дальнейшего 
использования ресурса в сфере здравоохранения. 

Проанализирован зарубежный опыт систематизации административного 
законодательства в сфере здравоохранения, сформулированы конкретные 
предложения по заимствованию опыта европейских и постсоветских стран с 
учетом специфики, требований отечественного нормотворчества и 
правоприменения, успешной апробации соответствующего опыта, практики и 
времени. 

Ключевые слова: административное законодательство, 
административное право, инкорпорация, кодификация, консолидация, 
систематизация, сфера здравоохранения, усовершенствование. 

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

care: theoretical and legal principles of systematization of normative legal acts. – 
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. – 
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The paper is one of the first complex monographic researches in the national 
administrative legal science devoted to the theoretical and legal principles of 
systematization of administrative legislation in health care in Ukraine. 

The dissertation presents theoretical generalization and new solution for the 
scientific problem, that is, studies the essence of systematization of administrative 
legislation in health care, marks its specific features which determine its unique 
nature and formulates the author’s definition. 

The modern scientific researches on the main tendencies and stages of formation 
of scientific thought about the systematization of administrative legislation in health 
care are intensified. It is established that in the historiography of the study of 
systematization of administrative legislation in the mentioned sphere one 
conditionally can mark three stages with the specifics of each of them in the domestic 
administrative legal science that allowed to find out the tendency to the specialization 
of branch doctrinal studies, formulate proposals on priority areas of further 
development of the resource of systematization in the healthcare sphere in Ukraine. 

The author defines the concept, features, goal, tasks, types of systematization of 
administrative legislation in health care, justifies the need to study the resource of its 
«effectiveness» profoundly.  

The paper studies systematization of administrative legislation in health care as a 
system phenomenon which is characterized by mandatory systemic interconnected 
structural elements (accounting, incorporation, consolidation, codification) aimed at a 
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certain unity of administrative legislation in this sphere, facilitation of access to it 
both in the context of familiarization and application. 

The research covers the specific nature of codification of administrative 
legislation as the most perfect, effective type of systematization, marks its specific 
features as a multicomponent phenomenon, substantiates expediency of codification-
reform and formulates specific proposals for its promising implementation through 
the development and adoption of new codified acts which (in varying degrees) will 
contain the administrative legislation regulating relations in the healthcare sphere. 

The focus is on determining the role and importance of other types of 
systematization in the sphere under consideration (accounting, incorporation, 
consolidation), and their specificity, as well as the main priorities of the further use of 
the resource in the healthcare sector in Ukraine, are identified. 

The author analyses the foreign experience in systemizing administrative 
legislation in health care and formulates specific proposals concerning borrowing of 
European, ex-USSR countries taking into account specific nature, a requirement of 
the national rulemaking, law enforcement, successful testing of relevant experience 
by practice and time.  

Key words: administrative law, administrative legislation, codification, 
consolidation, health care, improvement, incorporation, systematization.  
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