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АНОТАЦІЯ 

 

Лур’є Д. А. Цивільно-правове регулювання проведення клінічних 

досліджень. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право» – Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, Інститут держави і 

права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, Київ, 2019. 

У дисертації досліджено питання цивільно-правового регулювання 

проведення клінічних досліджень (випробувань), в ході яких встановлюється 

характер впливу новітніх лікарських засобів, медичних виробів та інших 

медичних предметів на організм людини-досліджуваного (суб'єкту дослідження), 

наявність побічних реакцій, підтверджується їх безпечність та ефективність, як у 

договірній, так і позадоговірній сфері. На основі проведеного дослідження 

розроблено науково обґрунтовані висновки та рекомендації, що в першу чергу 

направлені на вдосконалення законодавства України з питань проведення 

клінічних випробувань, що дозволяють у цій сфері подолати наявні колізії та 

прогалини правового регулювання, а також забезпечують імплементацію 

сучасних міжнародних стандартів. 

Встановлено, що перше спеціалізоване правове регулювання клінічних 

досліджень містило вимоги до порядку їх проведення виключно для керівників 

медичних закладів, в яких дослідження проводились. Відповідальність та вимоги 

до безпосередніх дослідників, як це прийнято за сучасною концепцією, не 

встановлювались, були опосередковані та мали ієрархічний характер, 

розповсюджуючись на них через трудові правовідносини з відповідним медичним 

закладом та членство у медичних професійних об’єднаннях. В той же час, це 

регулювання вже містило сучасні вимоги до необхідності оцінки ризиків 

дослідження та необхідність отримання інформованої згоди досліджуваного. 

Розглянуто міжнародні акти, що не мають формально обов’язкового 



характеру, проте їх положення стали загальноприйнятими мінімальними 

вимогами до будь-яких клінічних досліджень та основою у розробці подальшого 

правового регулювання (Нюрнберзький кодекс 1947 р., сформульований в ході 

Нюрнберзького процесу над лікарями, та Декларація «Етичні принципи медичних 

досліджень за участю людини у якості об'єкта дослідження» Всесвітньої медичної 

асоціації). 

Обґрунтовано, що першим міжнародно-правовим актом, який є 

обов’язковим для України та містить положення, що безпосередньо 

розповсюджуються на сферу клінічних досліджень, є Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права Організації Об’єднаних Націй 1966 р. Цим Пактом 

не забороняється можливість проведення випробувань за участю осіб, які не 

здатні самостійно надати згоду, незважаючи на буквальний зміст положення ст.7, 

яке аналогічно відтворено у ст.28 Конституції України. 

Аргументована обов’язковість застосування в Україні положень Конвенції 

Ради Європи про права людини та біомедицину 1997 р. та 4 додаткових 

протоколів до неї, незважаючи на те, що вони не ратифіковані на цей час. 

Запропоновано розпочати процес імплементації в Україні Регламенту (ЄС) 

№536/2014 Європейського Парламенту і Ради від 16.04.2014 «Про клінічні 

випробування лікарської продукції, призначеної для використання людиною, а 

також скасування Директиви 2001/20/ЄС» (очікується набрання чинності у 

2019 р.), в тому числі у зв’язку з положенням про розповсюдження його вимог на 

діяльність компаній Європейського Союзу за межами Союзу. 

Зауважено, що існує прогалина у правовому регулюванні некомерційних 

клінічних випробувань (які проводяться без участі фармацевтичних компаній у 

рамках науково-дослідних робіт), яка може бути подолана шляхом скасування 

положення про непоширення на них Порядку проведення клінічних випробувань 

з встановленням відповідних спеціальних норм, що спрощують їх проведення. 

Встановлена відсутність спеціального деталізованого нормативно-

правового регулювання клінічних випробувань медичної техніки та виробів 

медичного призначення. В той же час, в Україні дотримання національного 



стандарту ДСТУ EN ISO 14155:2015 «Клінічні дослідження медичних виробів для 

людей. Належна клінічна практика» може сприйматися як доказ відповідності 

медичних виробів вимогам технічних регламентів, у рамках проходження оцінки 

відповідності. Проте, підзаконний або рекомендаційний характер положень, що 

регулюють клінічні випробування вищевказаних предметів, призводить до їх 

колізії з деякими законами України, що, враховуючи ієрархію законодавства, не 

дозволяє вирішити її на користь перших. У зв’язку з цим, необхідність прямого 

застосування норм галузевих законів веде до значного обмеження можливості їх 

проведення, в першу чергу стосовно залучення осіб, які не можуть надати 

інформовану згоду на участь у випробуванні, через встановлення більш жорстких 

обмежень щодо залучення таких осіб саме на рівні законів України. 

Аргументована необхідність прийняття окремого Закону України «Про 

клінічні дослідження», який дозволить комплексно врегулювати та уніфікувати 

положення для усіх видів клінічних досліджень, що, з одного боку забезпечить 

усунення розглянутих колізій та прогалин правового регулювання сфери 

клінічних випробувань, а з іншого – встановлення дійсно ефективних засобів 

захисту прав досліджуваних. Запропоновані основні компоненти, що мають у 

ньому міститись. 

Надано розгорнуту характеристику правового статусу осіб, які залучаються 

до клінічних випробувань. Надані авторські визначення термінам «пацієнт», 

«здоровий доброволець», «інформована згода на участь у клінічному 

випробуванні». 

Підкреслюється необхідність виключення зі ст.45 Основ законодавства 

України про охорону здоров’я положень щодо обмеження нетерапевтичних 

досліджень за участю хворих та терапевтичного експерименту на людях, 

захворювання яких не має безпосереднього зв'язку з метою досліду, а також 

впровадження положень про обмеження таких експериментів щодо вразливих 

категорій досліджуваних (окрім наявних ув’язнених та військовополонених) із 

встановленням критеріїв такого стану особи. 

Автором вперше запропоновано законодавчо встановити в Україні 



обов’язок перед початком клінічного випробування інформувати досліджуваного 

щодо наявності або відсутності подальшого доступу до випробуваного лікування, 

яке виявилося корисним для нього по завершенню участі в клінічному 

дослідженні чи завершенні клінічного дослідження та повідомляти про порядок 

його реалізації, в разі передбачення; у інформованій згоді на участь у клінічному 

випробуванні та протоколі випробування визначати вищенаведені положення; 

передбачити оцінку комісіями з питань етики, до погодження проведення 

клінічного випробування, вказаних положень, у тому числі з точки зору 

можливого надмірного стимулювання осіб, та безпосередню оцінку по 

завершенню випробування кожного окремого випадку. 

Розроблено універсальний перелік прав та обов’язків досліджуваних, який 

пропонується до нормативного закріплення, що є необхідним для належного 

гарантування захисту їх прав. 

Обґрунтована необхідність виключення зі ст.281 Цивільного кодексу 

України положень про участь у клінічних випробуваннях тільки дієздатних 

повнолітніх осіб. Одночасно запропоновано посилити правовий захист інших 

категорій осіб шляхом отримання висновку незалежного органу з питань прав 

таких осіб (органів опіки та піклування чи Уповноваженого ВРУ з прав людини, 

Уповноваженого Президента України з прав дитини). Також запропоновано зі ст.8 

ЗУ «Про лікарські засоби» виключити заборону участі малолітньої або 

неповнолітньої особи, яка позбавлена батьківського піклування, усиновленої 

дитини або дитини-сироти. Додатковими засобами захисту прав цих осіб може 

слугувати отримання висновку спеціального незалежного органу, як 

запропоновано вище, та обмеження, за яким вони можуть бути залучені виключно 

у випадку передбачення прямої для них користі. 

Запропоновано, використовуючи досвід Італії та США, в обов’язковому 

порядку, перед залученням кожної особи до клінічного випробування, попередньо 

проводити оцінку потенційного досліджуваного на здатність аналізувати 

інформацію, за результатами якої встановлювати спроможність надати згоду. 

Вперше автором обґрунтована необхідність впровадження в Україні 



категорії «вразливі особи» в якості правової, що охоплює осіб, які з певних 

причин можуть зазнавати підвищеного ризику в ході проведення клінічних 

випробувань та потребують додаткового правового захисту, проте які не 

відносяться до вже окремо визначених категорій осіб, щодо яких встановлений 

такий захист. 

Обґрунтована необхідність прийняття типових форм (умов) договорів щодо 

проведення клінічних випробувань, що пов’язано з непоіменованістю таких 

договорів в законодавстві України з одночасною умовою обов’язковості їх 

укладення та несистематизованими вимогами до їх змісту, встановлення яких 

можливе лише внаслідок комплексного аналізу усього масиву правового 

регулювання сфери клінічних випробувань. 

Запропоновано вдосконалити законодавство України в сфері клінічних 

випробувань щодо надання фінансових виплат досліджуваним, встановити 

конкретні імперативні вимоги та обмеження фінансових виплат (зокрема, щодо 

відсутності зв’язку між наданням будь-яких виплат та успішним завершенням 

клінічного випробування), надати визначення поняттям «примус» та «надмірне 

стимулювання», затвердити методологію оцінки етичними комісіями 

прийнятності фінансових платежів, в тому числі щодо їх рівня, та передбачити 

можливість одержання компенсацій витрат, пов’язаних з участю у дослідженні, 

досліджуваними (їх законним представникам), які не мають повну цивільну 

дієздатність. 

Автором проведено розмежування загальномедичної інформованої згоди 

(згоди пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції 

та знеболення) та інформованої згоди на участь у клінічному випробуванні. 

Встановлено, що між ними наявні суттєві відмінності у змісті, обсязі, формі, 

порядку укладання, правових наслідках, співвідношенні з іншими 

правовідносинами у цих сферах. Такі відмінності та визначені автором правові 

характеристики інформованої згоди на участь у клінічному випробуванні надали 

підстави встановити, що, на відміну від загальномедичної інформованої згоди, 

інформована згода на участь у клінічному випробуванні має правову природу 



договірного зобов’язання. Особливостями інформованої згоди на участь у 

клінічному випробуванні є: законодавчо встановлена обов’язкова письмова 

форма, визначений перелік істотних умов, підвищені вимоги до процесу 

укладання та додатковий порядок розірвання – одностороння безумовна відмова 

досліджуваного, яка не тягне юридичних негативних наслідків для нього. 

Доведена штучність виокремлення договірних правовідносин між 

спонсором або контрактною дослідницькою організацією та дослідниками щодо 

оплати додатково виконаної роботи (наданих послуг) відповідальних дослідників 

(дослідників), яка не пов'язана із виконанням ними своїх посадових обов'язків у 

лікувально-профілактичних закладах. Запропоновано надати можливість 

передбачати додаткову оплату праці дослідників в рамках договорів щодо 

проведення клінічних випробувань, в тому числі шляхом внесення відповідних 

змін до законодавства у сфері державної служби та бюджетних правовідносин. 

Удосконалено правову характеристику договорів щодо проведення 

клінічних випробувань. Визначено, що такий договір є змішаним, в той же час 

тяжіє до групи договорів на виконання робіт, та є консенсуальним, оплатним, 

строковим і двостороннім. Розглянуті окремі його компоненти, такі як предмет, 

сторони, ціна, строк дії, час набуття чинності, за результатами чого надані 

пропозиції до вдосконалення їх регулювання в Україні. 

Обґрунтовано, що, враховуючи можливість альтернативних страхуванню 

засобів відшкодування шкоди у клінічних випробуваннях в законодавстві ЄС, є 

необхідною наукова розробка особливостей механізму відшкодування шкоди в 

цій сфері, незважаючи на положення про обов’язковість страхування життя та 

здоров’я досліджуваних в Україні, в тому числі у зв’язку з можливим одночасним 

проведенням клінічних випробувань в різних країнах (багатоцентрові міжнародні 

дослідження). 

Аргументована приналежність діяльності з проведення клінічних 

випробувань до джерел підвищеної небезпеки, відповідно до положень 

ст.1187 ЦК України, що веде до відповідальності за цивільні правопорушення у 

разі заподіяння шкоди життю чи здоров’ю досліджуваним в цій сфері за 



відсутності вини заподіювача такої шкоди, окрім випадків, якщо він не доведе, що 

шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого. Хоча 

це положення підвищує ступінь відповідальності організаторів досліджень, воно 

може стати додатковим стимулом для досліджуваних у прийнятті позитивного 

рішення про участь у випробуванні, а отже полегшити процес залучення таких 

осіб.  

Визначено, що у клінічних випробуваннях, ураховуючи загальні принципи 

та засоби захисту прав досліджуваних, необхідно виключити застосування 

наслідків порушення договірних зобов’язань досліджуваними, окрім припинення 

зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання (п.1 ч.1 ст.611 

ЦК України). У випадку передбачення у клінічному випробуванні фінансових 

виплат на користь досліджуваного, підлягати відшкодуванню (поверненню) 

досліджуваним можуть лише ті кошти, які йому виплачені до початку участі у 

дослідженні, якщо він відмовився від початку такої участі. 

Встановлено, що незважаючи на різні моделі порядку відповідальності у 

країнах світу, в тому числі в ЄС, в кінцевому випадку, відшкодування шкоди 

життю чи здоров’ю досліджуваного передбачається в повному обсязі, що є 

обов’язком спонсора дослідження, використовуючи різні механізми (або прямої 

компенсації за договором, або через механізми страхування – в Україні 

впроваджена модель страхування життя та здоров’я досліджуваних), з 

можливістю покладання такої відповідальності на інших учасників, у випадках їх 

умислу чи недбалості. 

Набули подальшого розвитку позиції про переваги переходу від системи 

страхування шкоди життю та здоров’ю досліджуваних до страхування 

відповідальності спонсора випробування; встановлення обов’язковості 

страхування тільки збитків, пов’язаних із заподіянням шкоди життю та здоров’ю 

особи (без положень про упущену вигоду, інших видів економічної шкоди). 

Обґрунтована теза про неприйнятність в Україні встановлення виключень зі 

страхування та компенсації досліджуваним випадків нанесення шкоди, яка або 

неминуче або яка як правило очікується під час випробувань та про яку пацієнт 



був завчасно проінформований, а також обмеження відповідальності за нанесення 

шкоди виключно випадками, спричиненими побічною реакцією на предмет 

випробування. 

Визначено, що до моменту запровадження в Україні загальнообов’язкового 

(медичного) страхування, яке буде покривати відшкодування шкоди, завданої під 

час клінічних випробувань за відсутності вини осіб, що його проводять (спонсора, 

дослідника, їх працівників чи інших відповідних осіб), необхідно встановити 

імперативний обов’язок зі страхування таких випадків замовником/спонсором 

випробування. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, шо це 

дисертаційне дослідження є першим комплексним дослідженням в Україні, що 

присвячене цивільно-правовому регулюванню проведення клінічних 

випробувань. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені в 

цій дисертації положення, висновки та пропозиції автора можуть бути 

використані у правотворчій сфері для удосконалення нормативно-правових актів, 

якими врегулювано проведення клінічних випробувань; у науково-дослідній сфері 

у подальшому дослідженні проблем правового регулювання клінічних 

випробувань; у навчальній сфері під час викладанні навчальних дисциплін 

«Цивільне право», спецкурсів «Медичне право», «Біоетика», «Цивільно-правовий 

захист прав пацієнтів», у процесі написання підручників, посібників, проведенні 

тематичних семінарів для практикуючих правників та медичних працівників; у 

практичній діяльності в якості рекомендацій щодо належного застосування 

положень міжнародно-правових актів та законодавства України в сфері клінічних 

випробувань. 

Ключові слова: клінічне дослідження, медичне дослідження, цивільне 

право, досліджуваний, дослідник, спонсор, договір щодо проведення клінічного 

дослідження, інформована згода на участь у клінічному випробуванні, 

відповідальність, страхування, лікарський засіб, медичний виріб. 

 



SUMMARY 

 

Lurye D. A. Civil law regulation of clinical trials conducting. – Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.03 “Civil 

law and civil procedure; family law; international private law” – Koretsky Institute of 

State and Law of National Academy of Sciences of Ukraine, Koretsky Institute of State 

and Law of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation research is devoted to civil law regulation of clinical trials 

(researches) conducting, during which there have been established the influence of the 

newest medicinal products and medical devices on the trial subject`s body, the presence 

of adverse reactions, there have been proved their safety and efficacy in both contractual 

and non-contractual sphere. On the basis of the research conducted, scientifically 

grounded conclusions and recommendations have been developed, primarily aimed at 

improving the Ukrainian clinical trials legislation, that allow to overcome existing 

conflicts and gaps of regulation in this area, as well as to ensure the implementation of 

modern international standards. 

It was determined that the first specialized legal regulation of clinical trials 

contained requirements to the procedure of their conducting exclusively for heads of 

medical institutions in which researches were conducted. Responsibility and 

requirements for investigators directly, as it is common in the modern concept, have not 

been established, they were mediated and hierarchical, extending to them through labor 

relations with the appropriate medical institution and membership in medical 

professional associations. At the same time, this regulation  had already contained 

modern requirements for research risks assessment and the need of subject`s informed 

consent. 

The author considered international acts that are not formally binding, but their 

provisions have become as generally accepted minimum requirements for any clinical 

researches and the basis for the development of the further legal regulation (Nuremberg 

Code of 1947, formulated during the Doctors' trial in Nuremberg, and the World 



Medical Association Declaration “Ethical Principles for Medical Research Involving 

Human Subjects”). 

It is substantiated that the first international legal act, which is mandatory for 

Ukraine and contains provisions being directly applicable to the field of clinical trials, is 

the United Nations International Covenant on Civil and Political Rights of 1966. This 

Covenant does not prohibit the possibility of conducting trials involving persons who 

are not able to give their consent independently, in spite of the literal content of the 

Article 7 provisions, which is similarly reproduced in Article 28 of the Constitution of 

Ukraine. 

The reasoned obligatory application in Ukraine of the provisions of The 

Convention on Human Rights and Biomedicine 1997 and its 4 additional protocols 

thereto are substantiated, despite the fact that they have not been ratified at the present 

time. 

The author has offered to start the implementation process of Regulation (EU) 

No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on 

clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC 

(expected to enter into force in 2019) in Ukraine, including in connection with the 

provision on the distribution of its requirements for the activities of European Union 

companies outside the Union. 

The author has noted there is a gap in legal regulation of non-commercial clinical 

trials (which are conducted without participation of pharmaceutical companies within 

research activity), which can be overcome by repealing the Procedure for Conducting 

Clinical Trials of Medicinal Products on them, with the establishment of the relevant 

special norms to simplify their conduct. 

There has been determined the lack of special detailed legal regulation of clinical 

trials of medical equipment and medical devices. At the same time, in compliance with 

the national standard DSTU (National Standard of Ukraine) EN ISO 14155:2015 

“Clinical investigation of medical devices for human subjects – Good clinical practice” 

can be seen as evidence of the compliance of medical devices with the requirements of 

technical regulations as part of the conformity assessment process. However, the sub-



legislative or recommendatory nature of the provisions governing clinical trials of the 

above-mentioned objects leads to their collision with some laws of Ukraine, which, 

taking into account the legislation hierarchy, does not allow it to be resolved in favor of 

the former. In this regard, the need for direct application of the norms of sectoral laws 

leads to a significant limitation of their possibility to be held, in the first place with 

regard to the involvement of persons who cannot provide informed consent to 

participate in a clinical trial, because of the establishment of more stringent restrictions 

on the involvement of such persons at the level of the laws of Ukraine. 

The reasoned necessity of adopting a separate Law of Ukraine “On clinical trials” 

is grounded, which will allow to regulate and unify the provisions for all types of 

clinical trials in a comprehensive way, which, on the one hand, will ensure elimination 

of the considered conflicts and gaps in the regulation of the clinical trial field, and on 

the other – the establishment of a really effective protection of the rights of subjects. 

The author has offered basic components to be contained in it. 

A detailed description of the legal status of persons involved in clinical trials has 

been given. There have been provided author's definitions of terms “patient”, “healthy 

volunteer”, and “informed consent to participate in a clinical trial” for the purposes of 

this sphere. 

The author emphasizes the need to exclude from Article 45 of the Fundamentals 

of the Legislation of Ukraine on Health Care provisions regarding the restriction of non- 

therapeutic research experiments on the ill and therapeutic experiments on the persons 

whose disease is not directly related to the purpose of the research, as well as the 

introduction of provisions on the restriction of such experiments in relation to 

vulnerable categories of subjects (except prisoners and prisoners of war) with the 

establishment of criteria for such a state of a person. 

For the first time, the author has offered to establish in Ukrainian legislation the 

duty before the beginning of the clinical trial to inform the subjects about the 

availability or absence of post-trial access to investigational treatment, which proved to 

be useful for them after the completion of the participation in a clinical trial or 

completion of a clinical trial, and to report on the procedure for its implementation, in 



case of foresight; to determine the above provisions in the informed consent to 

participate in a clinical trial and a trial protocol; to anticipate an assessment by the 

Ethics Committees, prior to the approval of the clinical trial, the specified provisions, 

including from the point of view of possible over-stimulation of individuals, and a 

direct evaluation at the end of the trial on a case-by-case basis. 

There has been developed a universal list of rights and obligations of the trial 

subjects, offered for normative consolidation, which is necessary for the proper 

guarantee of the protection of their rights. 

The author has substantiated the necessity of exclusion from Article 218 of the 

Civil Code of Ukraine provisions for participation in clinical trials only legally capable 

adults. At the same time, there have been offered to strengthen the legal protection of 

other categories of persons by obtaining an opinion from an independent body on the 

rights of such persons (guardianship and trusteeship agencies or Ukrainian Parliament 

Commissioner for Human Rights, the Commissioner of the President of Ukraine for 

Children's Rights). Also, it has been suggested to exclude from Article 8 of the Law of 

Ukraine “On Medicinal Products” the prohibition to participate in trials by the minor or 

junior being devoid of parental custody, an adopted child or an orphan. Additional 

instrumentality of rights protection of such individuals can serve to obtain a conclusion 

of a special independent body, as suggested above, and the restriction by which they 

may be involved solely in case of a predictable direct benefit to them. 

It has been offered on the basis of Italy and the USA experience to make it 

obligatory of a preliminary assessment of a potential subject on his/her ability to 

analyze information that shows the ability to provide informed consent, before 

involving in a clinical trial. 

For the first time, the author has substantiated the necessity of introducing the 

category of “vulnerable subjects” as legal in Ukraine, covering persons who for certain 

reasons may be at increased risk during the clinical trials and who require additional 

legal protection, but who do not belong to already defined categories of persons, for 

whom such protection is established. 

The necessity of adopting standard forms (terms) of contracts for clinical trials 



(Model Clinical Trial Agreement) has been substantiated, which is connected with the 

non-naming of such agreements in the legislation of Ukraine, with the simultaneous 

condition of the necessity of their conclusion and unsystematic requirements to their 

content, the establishment of which is possible only due to a comprehensive analysis of 

the entire array of legal regulation of the field of clinical trials. 

It has been offered to improve the Ukrainian legislation in the field of clinical 

trials on financial payments granting to subjects, to establish specific imperative 

requirements and restrictions of financial payments (the prohibition of connection 

between the provision of any payments and the successful completion of a clinical trial 

in particular), to give a definition of the terms “coercion” and “undue inducement”, to 

approve the methodology for assessing the acceptability of financial payments, 

including their level, by ethics committees and to provide the possibility of obtaining 

compensations for the costs related to the participation in the trial by subjects (their 

legal representatives), who do not have full civil capacity. 

The author has made a distinction between general medical informed consent 

(patient consent for diagnostics, treatment and surgery and anesthesia) and informed 

consent to participate in a clinical trial. It has been established that there are significant 

differences between them in the content, volume, form, order of conclusion, legal 

consequences, and the correlation with other legal relations in these spheres. Such 

differences and legal characteristics of the informed consent to participate in the clinical 

trial, determined by the author, have given reasons to establish that, unlike the general 

medical informed consent, the informed consent to participate in the clinical trial has the 

legal nature of the contractual obligation. The features of informed consent to 

participate in the clinical trial are the following: a legally established obligatory written 

form, a certain list of essential conditions, and increased requirements for the process of 

conclusion and an additional procedure for termination – one-sided unconditional 

refusal of the subject, which does not entail legal negative consequences for him/her. 

It has been proved an artificial separation of contractual relations between the 

sponsor or the contract research organization and investigators for covering the cost of 

extra work (services given) rendered by responsible investigator/investigators not 



pertinent to their functions at health care setting. It has been offered to provide an 

opportunity of extra remuneration for investigators in clinical trial agreements, 

including by introducing appropriate amendments to the legislation in the field of state 

service and budget legal relations. 

The legal feature of clinical trial agreements is improved. It is determined that 

such an agreement is mixed, at the same time it tends to the group of works contracts, 

and it is consensual, payable, terminable and bilateral. Some of its components, such as 

subject, parties, cost, validity period, time of entry into force, are considered, resulting 

in proposals to improve their regulation in Ukraine. 

It is substantiated that taking into account the possibility of means of 

compensation for damage in clinical trials being alternative to insurance ones in the EU 

legislation, the scientific elaboration of characteristic features of the compensation 

mechanism for damages in this area is necessary, despite the provisions on the 

mandatory life and health insurance of subjects in Ukraine, including the connection 

with the possible simultaneous conduction of clinical trials in different countries (multi-

center international research). 

The author has argumentated the affiliation of activities on clinical trials to the 

promoted danger source, in accordance with the provisions of The Civil Code of 

Ukraine Article 1187, which leads to responsibility for civil violations in case of 

causing harm to life or health of the subjects in this area in the absence of the guilty of 

the perpetrator of such damage, unless he/she proves that the damage was caused as a 

result of the force majeure or intent of the victim. Although this provision increases the 

degree of responsibility of the trials organizers, it can be an additional incentive for 

subjects to make a positive decision on participation in the trial, and thus facilitate the 

process of involving such persons. 

It is determined that in clinical trials, taking into account the general principles 

and means of protecting the rights of the subjects, it is necessary to exclude the use of 

the consequences of violations of contractual obligations by the subjects, except for 

termination of the obligation due to unilateral refusal of the obligation (item 1 part 1 

Article 611 of the Civil Code of Ukraine). In the case of taking into account in the 



clinical trial of financial payments to the subject, only the funds paid to him/her before 

the beginning of participation in the study, if he/she has refused to start such 

participation, can be refundable (return) to the subjects. 

It is established that in spite of different models of the order of responsibility in 

the countries of the world, including the EU, in the end, the compensation for the harm 

to the life or health of the subject is expected in full, which is the responsibility of the 

sponsor of the trial, using different mechanisms (or direct compensation under the 

agreement or through insurance mechanisms – in Ukraine a model of life and health 

insurance of the subjects is introduced), with the possibility of imposing such liability 

on other participants, in cases of their intent or negligence. 

There have been further development of the position on the benefits of transition 

from the insurance system to the damage to life and health of the subjects to the 

sponsor's liability insurance; and the establishment of compulsory insurance only for the 

damages, connected with causing harm to the life and health of the person (without 

provisions on lost profits, and other types of economic damage). 

The thesis on the inadmissibility in Ukraine of the exclusion of insurance and 

compensation for the subjects cases of damages that is either inevitable or is usually 

expected during the trials and about which the patient was informed in advance, as well 

as the limitation of liability for damage solely by the cases caused by the adverse 

reaction on the trial object  is grounded. 

It is determined that by the time of the introduction in Ukraine of compulsory 

(medical) insurance, which will cover compensation for damage incurred during clinical 

trials in the absence of the guilty of persons conducting it (a sponsor, an investigator, 

their employees or other relevant persons), it is necessary to establish an imperative 

obligation to insure such cases by the customer/sponsor of the trial. 

Scientific novelty of the results obtained is determined by the fact that this 

dissertation study is the first comprehensive study in Ukraine devoted to the civil 

regulation of clinical trials conducting. 

The practical significance of the results obtained is that the provisions, 

conclusions and suggestions set out in this thesis by the author can be used in the law-



making area to improve the legal acts, which regulate clinical trials; in the scientific 

research in the further study of problems of clinical trials legal regulation; in training 

area during the teaching of the disciplines "Civil Law", special courses "Medical Law", 

"Bioethics", "Civil law protection of patients' rights", in the process of writing 

textbooks, manuals, conducting thematic seminars for practicing lawyers and medical 

workers; in practical activities as recommendations for the proper enforcement of the 

provisions of international legal acts and legislation of Ukraine in the field of clinical 

trials. 

Key words: clinical trial, medical research, civil law, subject, investigator, 

sponsor, clinical trial agreement, informed consent to participate in clinical trial, 

liability, insurance, medicinal product, medical device. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Людина, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана 

медичним, науковим чи іншим дослідам. Такі положення закріплені в Конституції 

України, яка відтворює положення Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права. У той же час, розвиток сучасної науки, медицини, фармацевтики 

не може не супроводжуватись винайденням нових лікарських засобів, медичних 

виробів та інших медичних предметів, що обов’язково тягне за собою 

необхідність проведення клінічних досліджень (випробувань) за участю людини в 

якості досліджуваного (суб'єкту дослідження), в ході проведення яких 

встановлюється характер їх впливу на організм людини, наявність побічних 

реакцій, підтверджується їх безпечність та ефективність. Правові проблеми, що 

виникають при проведенні клінічних випробувань, пов'язані з тим, що їх 

здійснення безпосередньо торкається одного з основних прав людини – права на 

життя, компонентами якого є право на недоторканність, розпорядження життям, 

автономії людини, її гідності. 

Українське законодавство гармонізоване з більшістю міжнародних 

документів в цій сфері, в тому числі декларується імплементація законодавства 

Європейського Союзу (ЄС), проте, на цей час існує ціла низка відмінностей, 

суперечностей та проблемних питань, які ведуть до ускладнення процесу 

проведення клінічних досліджень, особливо враховуючи, що більшість з них 

проводяться одночасно в різних країнах. Крім того, нормативно-правове 

регулювання клінічних досліджень в Україні не враховує сучасні тенденції та 

останні зміни, що відбулися, в тому числі у законодавстві ЄС. Окремо зазначимо, 

що прийняття нового регулювання клінічних випробувань у ЄС пов’язане, в 

першу чергу, з прагненням країн-членів цього об’єднання до збільшення кількості 

клінічних випробувань у ЄС, розуміючи їх необхідність та користь, гармонізації 

правил, полегшення та підвищення ефективності процесу їх проведення, 
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забезпечення найвищих стандартів захисту прав досліджуваних. 

Ризикованість цих суспільних відносин, можливість спричинення вкрай 

негативних наслідків щодо осіб-учасників клінічних випробувань, обумовлює 

необхідність ясного, чіткого та логічного правового регулювання, проте 

українське законодавство в цій сфері на цей час складається з розрізнених, 

переважно підзаконних, нормативно-правових актів, прийнятих на різних етапах 

формування регулювання сфери клінічних випробувань. 

Проблематику правового регулювання сфери медико-біологічних 

експериментів загалом чи деяких їх видів і компонентів, в першу чергу стосовно 

питань правового захисту досліджуваних, інформованої згоди на участь у 

клінічних випробуваннях та загальних положень міжнародного та національно 

законодавства щодо особистих немайнових прав особи, цивільно-правової 

відповідальності та деліктних зобов’язань, досліджували такі вітчизняні вчені, як: 

С. В. Антонов, С. Б. Булеца, Т. В. Волинець, В. Д. Волков, А. А. Герц, 

Л. Н. Дешко, А. С. Дворніченко, В. Є. Доброва, О. В. Дроздова, Т. В. Заварза, 

О. Ю. Кашинцева, Н. Г. Кашканова, В. М. Корнацький, В. В. Костицький, 

Р. А. Майданик, Б. В. Михайличенко, В. Ф. Москаленко, О. О. Отраднова, 

В. М. Пашков, О. О. Прасов, Т. В. Простибоженко, О. Г. Рогова, В. О. Савченко, 

В. О. Сакало, М. М. Самофал, Л. Я. Свистун, І. Я. Сенюта, О. В. Сілантьєва, 

С. Г. Стеценко, Р. О. Стефанчук, Т. В. Талаєва, Г. Т. Терешкевич, Х. Я. Терешко, 

С. І. Шимон, Р. Б. Шишка, О. С. Щукін та ін., також теоретичну основу цього 

дослідження склали роботи наступних зарубіжних учених: Н. Г. Балібардіна, 

Г. Б. Романовский, О. Г. Меліхов, Е. А. Цепова, A. Ballantyne, S. Colona, 

S. M. Dainesi, N. Dickert, D. C. Doval, S. Gainotti, K. Getz, M. Goldbaum, C. Grady, 

S. W. Groth, U. C. Gupta, S. Humphreys, S. H. Naqvi, E. Ness, M. Pandya, J. Rabkin, 

D. B. Resnik, I. Schipper, L. C. Séllos Simões, R. Shirali, R. Sinha, E. Small, J. Smith-

Tyler, P. Usharani, D. Wendler, M. Wilkinson та ін. Однак, на цей час в Україні на 

монографічному рівні відсутні комплексні дослідження цивільно-правового 

регулювання безпосередньо сфери клінічних випробувань, що залишає цілий ряд 

питань невирішеними та дискусійними, зокрема: правового статусу учасників цих 
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правовідносин; договірного оформлення правовідносин у сфері клінічних 

досліджень; цивільної відповідальності учасників клінічних досліджень у випадку 

невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язків; позадоговірних 

відносин щодо відшкодування шкоди, яка може бути нанесена як в рамках 

очікуваного ризику, виявлення якого і є метою таких досліджень, так і внаслідок 

інших факторів, в тому числі неналежного проведення випробування тощо. 

Наукова розробка питань цивільно-правового регулювання клінічних 

досліджень має велике практичне значення, особливо в умовах обмеженого 

нормативно-правового регулювання вказаних відносин, адже сприяє належному 

розумінню суті правовідносин в цій сфері, порядку застосування міжнародних 

стандартів, особливостей застосування загальних норм цивільного законодавства 

до сфери клінічних випробувань, а також є основою для подальшого 

реформування правового регулювання таких суспільних відносин в Україні, його 

гармонізації та уніфікації, що забезпечить з одного боку належний ступінь 

захисту прав досліджуваних, а з іншого зробить Україну більш привабливою для 

залучення до процесу отримання найсучасніших досягнень медичної та 

фармацевтичної наук. Крім того, відповідно до статистики на 2017 р., Україна за 

кількістю клінічних досліджень на сто тисяч осіб більше ніж у 2 рази відстає від 

таких країн, як Польща та Румунія, в 7 разів від Франції та більше ніж в 17 разів 

від Швейцарії. Такий стан наукової розробленості цих питань в Україні, 

нормативно-правового регулювання цивільних правовідносин у сфері клінічних 

досліджень обумовлює актуальність, значимість та сучасність вибору зазначеної 

теми дисертаційного дослідження. 

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

Дисертаційне дослідження виконане згідно із планом науково-дослідної роботи 

відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту 

держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України 

«Актуальні проблеми цивільно-правового регулювання договірних відносин в 

Україні» (державний реєстраційний номер PK 0117U002700). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розробка теоретичних 
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засад цивільно-правового регулювання проведення клінічних досліджень, як у 

договірній, так і позадоговірній сфері, розробка на цій основі науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з 

питань проведення клінічних досліджень. 

Відповідно до визначеної мети, дисертаційна робота присвячена вирішенню 

наступних завдань: 

 визначити зміст, обсяги та особливості наявного міжнародного та 

національного регулювання відносин у сфері клінічних досліджень, розробити 

пропозиції щодо його вдосконалення в Україні; 

 з’ясувати правовий статус досліджуваних у клінічних випробуваннях, 

надати визначення основним їх групам; 

 визначити особливості правового регулювання залучення осіб, які не 

можуть самостійно надати інформовану згоду на участь у клінічних дослідженнях 

або можуть зазнавати підвищеного ризику в ході проведення клінічних 

досліджень та потребують додаткового правового захисту; 

 надати характеристику правовій природі інформованої згоди на участь 

у клінічному випробуванні;  

 дослідити юридичну природу та зміст договорів у сфері проведення 

клінічних досліджень; 

 встановити основні необхідні (типові) умови та положення договорів 

щодо проведення клінічних досліджень (ДПКВ); 

 визначити особливості цивільно-правової відповідальності за 

порушення та/або невиконання зобов’язань під час проведення клінічних 

досліджень, відшкодування шкоди, завданої внаслідок таких порушень; 

 визначити специфіку страхування життя та здоров’я досліджуваних та 

відповідальності спонсорів і дослідників у клінічних дослідженнях. 

Об’єктом дослідження є цивільно-правові відносини, які виникають у сфері 

проведення клінічних досліджень. 

Предметом дослідження є цивільно-правове регулювання проведення 

клінічних досліджень. 
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Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали 

загальнонаукові, філософські та спеціальні методи, комплексне використання 

яких дозволило досягти достовірності, науковості та об’єктивності його 

результатів. Діалектичний метод дозволив з’ясувати особливості правового 

статусу досліджуваних (підрозділ 2.1). Історично-правовий метод використаний з 

метою визначення генези нормативного регулювання клінічних досліджень на 

міжнародному та національному рівнях (підрозділ 1.1); за допомогою 

порівняльно-правового методу встановлені відмінності міжнародного та 

національного законодавства з питань клінічних досліджень, подальші шляхи 

адаптації законодавства ЄС (підрозділ 2.2); системно-структурний метод дозволив 

визначити правову природу інформованої згоди на участь у клінічному 

випробуванні (підрозділ 3.2) та договорів щодо проведення клінічних досліджень 

(підрозділ 3.3); внаслідок використання техніко-юридичного методу 

сформульовані власні визначення понять «пацієнт», «здоровий доброволець», 

«інформована згода на участь у клінічному випробуванні» (підрозділ 2.1), які 

стосуються клінічних досліджень; лінгвістичний метод допоміг з’ясувати дійсні 

значення використаних в цій сфері понять, в першу чергу іноземного походження, 

зокрема терміну «subject» (підрозділ 2.1); завдяки використанню формально-

логічного методу доведена приналежність діяльності з проведення клінічних 

досліджень до джерел підвищеної небезпеки в рамках законодавства України 

(підрозділ 4.1). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, шо ця 

дисертація є першим комплексним дослідженням в Україні, що присвячене 

цивільно-правовому регулюванню проведення клінічних випробувань. 

На основі аналізу міжнародно-правових актів, законодавства України та 

зарубіжних країн, правозастосовчої практики та доктринальних розробок 

сформульовані наступні теоретичні положення та пропозиції. 

Уперше: 

1) запропоновано впровадити в якості правової категорію «вразливі 

особи», що охоплює осіб, які з певних причин можуть зазнавати підвищеного 
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ризику в ході проведення клінічних досліджень та потребують додаткового 

правового захисту. Визначити для даної категорії загальні додаткові засоби такого 

захисту, з подальшим їх уточненням в залежності від конкретної родової групи 

(малолітні та неповнолітні, обмежено дієздатні, недієздатні особи, вагітні жінки, 

особи, які перебувають в (критичному) стані, що потребує невідкладної 

(екстреної) медичної допомоги тощо). Запровадити оцінку осіб щодо їх здатності 

надавати інформовану згоду на участь у клінічному випробуванні, з метою 

визначення таких з них, хто може відноситись до категорії «вразливі особи»; 

2) надане обґрунтування законодавчого закріплення обов’язку перед 

початком клінічного дослідження інформувати досліджуваного щодо наявності 

або відсутності подальшого доступу до предметів випробування, які виявилися 

медично корисними для такої особи по завершенню участі в клінічному 

дослідженні чи завершенні клінічного дослідження та повідомляти про порядок 

його реалізації, в разі передбачення (джерела фінансування, тривалість, способи 

подальшого спостереження). В інформованій згоді на участь у клінічному 

випробуванні та протоколі випробування визначати вищенаведені положення; 

передбачити оцінку комісіями з питань етики, до погодження проведення 

клінічного дослідження, вказаних положень, в тому числі з точки зору можливого 

надмірного стимулювання осіб, в разі їх передбачення, та безпосередню оцінку по 

завершенню випробування кожного окремого випадку; 

3) розроблено універсальний перелік прав та обов’язків досліджуваних у 

клінічних випробуваннях, який пропонується до нормативного закріплення, з 

метою ефективної реалізації наявних положень про інформування таких осіб 

щодо їх прав та обов’язків; 

4) обґрунтовано штучність виокремлення договірних правовідносин між 

спонсором або контрактною дослідницькою організацією (CRO) та дослідниками 

щодо оплати додатково виконаної роботи (наданих послуг) дослідників, яка не 

пов'язана із виконанням ними своїх посадових обов'язків у лікувально-

профілактичних закладах. Натомість запропоновано надати можливість 

передбачати додаткову оплату праці дослідників в рамках договорів щодо 
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проведення клінічних випробувань; 

5) доведено необхідність не застосувати наслідки порушення договірних 

зобов’язань досліджуваними за інформованою згодою на участь у клінічному 

випробуванні, окрім припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови 

від зобов'язання (п.1 ч.1 ст.611 ЦК України). У випадку передбачення у 

клінічному дослідженні фінансових виплат на користь досліджуваного, підлягати 

відшкодуванню (поверненню) досліджуваному можуть лише ті кошти, які йому 

виплачені до початку участі у дослідженні, якщо він відмовився від початку 

участі; 

6) аргументовано необхідність визначення та включення діяльності з 

проведення клінічних випробувань до джерел підвищеної небезпеки в розумінні 

ст.1187 ЦК України, у зв’язку з чим відшкодування шкоди життю чи здоров’ю 

досліджуваним відбуватиметься за відсутності вини завдавача такої шкоди, окрім 

випадків, якщо він не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної 

сили або умислу потерпілого; 

Удосконалено: 

7) положення щодо регулювання залучення до клінічних досліджень 

засуджених та ув’язнених, малолітніх або неповнолітніх осіб, які позбавлені 

батьківського піклування, усиновлених дітей або дітей-сиріт. Запропоновано 

дозволити участь цих осіб у клінічних дослідженнях у випадку отримання такими 

особами безпосередньої користі їх здоров’ю в ході клінічного дослідження. На 

підставі чого сформульовано нові редакції положень ст.8 ЗУ «Про лікарські 

засоби», ст.45 Основ законодавства України про охорону здоров’я та ст.8 

Кримінально-виконавчого кодексу України; 

8) підходи щодо встановлення виключень та обмежень у страхуванні та 

компенсації досліджуваним випадків нанесення шкоди, а саме неприйнятності 

виключень випадків нанесення шкоди, яка або неминуче або яка, як правило, 

очікується під час клінічних досліджень та про яку вони були завчасно 

проінформовані, а також обмеження нанесення шкоди виключно випадками, 

спричиненими побічною реакцією предмету випробування, впровадження 
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страхування відповідальності спонсора дослідження замість страхування життя та 

здоров’я досліджуваних; 

9) підстави та умови надання фінансових виплат досліджуваним за 

участь у клінічних дослідженнях, встановивши конкретні імперативні вимоги та 

обмеження таких виплат (зокрема, щодо відсутності зв’язку між наданням будь-

яких виплат та успішним завершенням клінічного дослідження); 

Дістали подальшого розвитку положення щодо: 

10) імплементації в Україні положень Регламенту (ЄС) №536/2014 

Європейського Парламенту і Ради від 16.04.2014 «Про клінічні випробування 

лікарської продукції, призначеної для використання людиною, а також скасування 

Директиви 2001/20/ЄС», зокрема, щодо гармонізації понятійного апарату, 

врегулювання порядку проведення некомерційних клінічних досліджень (що 

проводяться без участі фармацевтичних компаній), визначення умов залучення 

осіб, які перебувають в стані, що потребує невідкладної медичної допомоги; 

11) розрізнення загальномедичної інформованої згоди (згоди пацієнта на 

проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення) та 

інформованої згоди на участь у клінічному випробуванні через суттєві відмінності 

у їх змісті, обсязі, формі, порядку укладання, правових наслідках, співвідношенні 

з іншими правовідносинами у цих сферах, внаслідок чого аргументована 

наявність у останньої правової природи цивільного двостороннього договірного 

зобов’язання, на відміну від загальномедичної інформованої згоди; 

12) змішаної правової природи договору щодо проведення клінічних 

випробувань, що тяжіє до групи договорів на виконання робіт, деталізовані його 

предмет, сторони, ціна, строк дії, час набуття чинності, які необхідно деталізувати 

та нормативно закріпити; 

13) необхідності розробки та прийняття типових форм (умов) договору 

щодо проведення клінічних випробувань, враховуючи можливі їх різновиди за 

обсягом, характером та колом учасників досліджень. Визначення спрощеного 

порядку оцінки й отримання рішення про затвердження та проведення клінічного 

дослідження у випадку використання немодифікованого типового договору; 
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14) доцільності впровадження презумпції вини спонсора/дослідника 

клінічного випробування щодо нанесення шкоди досліджуваному, яка може 

існувати протягом спеціально визначеного строку, завершення якого відновлює 

загальні правила доказування; 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в цій дисертації положення, висновки та пропозиції автора можуть бути 

використані в наступних сферах: 

 правотворчій – для удосконалення нормативно-правових актів, якими 

врегулювано проведення клінічних досліджень, в тому числі шляхом прийняття 

нового Закону України, яким встановлюватиметься комплексне правове 

регулювання усіх видів клінічних досліджень; 

 науково-дослідній – у подальшому дослідженні проблем правового 

регулювання клінічних досліджень; 

 навчальній – під час викладанні навчальних дисциплін «Цивільне 

право», спецкурсів «Медичне право», «Біоетика», «Цивільно-правовий захист 

прав пацієнтів», у процесі написання підручників, посібників, проведенні 

тематичних семінарів для практикуючих правників та медичних працівників; 

 практичній діяльності – в якості рекомендацій щодо належного 

застосування положень міжнародно-правових актів та законодавства України в 

сфері клінічних випробувань. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення, висновки та 

результати дисертаційного дослідження оприлюднювалися та обговорювалися 

автором в ході міжнародної наукової конференції «Конституція України в 

контексті сучасних конституційних парадигм. X Тодиківські читання» (м. Харків, 

27-28 жовтня 2017 р.); міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, 

облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та 

світі» (м. Полтава, 29 вересня 2018 р.); міжнародної науково-практичної 

конференції «Науковий прогрес та тенденції сучасної науки» (м. Дніпро, 30 

вересня 2018 р.); XVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції» (м. Харків, 10 листопада 2018 р.). 
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Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у 9 

наукових публікаціях, з яких п’ять статей у наукових виданнях, визнаних 

фаховими з юридичних наук, що включені до міжнародних наукометричних баз, 

та чотири публікації у збірниках тез доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура дисертації зумовлена предметом, метою, завданнями та логікою 

дослідження вибраної теми. Дисертація складається з переліку умовних 

позначень, вступу, чотирьох розділів, чотирнадцяти підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатку. Загальний обсяг дисертації становить 243 

сторінки друкованого тексту, з яких основний текст – 207 сторінок, список 

використаних джерел – 30 сторінок (257 найменувань), додаток – 2 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1 Історичне формування та сучасне міжнародно-правове регулювання 

клінічних досліджень 

 

Правове регулювання медичної діяльності має свої коріння ще у 

найдавніших пам’ятках джерел права. Приклади перших відповідних положень 

містяться у Законах Хаммурапі (вимоги до лікарів і їх права, зокрема щодо сплати 

за надані послуги та покарання за завдання тілесних пошкоджень чи смерті 

(§§215-223) [1, с.184]). У часи Київської Русі, епоху Середньовіччя зазначені 

питання регулювалися та контролювалися церквою [2, с.246].  

В часи Російської імперії перші спроби якісної регламентації лікарської 

діяльності розпочалися в часи правління Петра І. Були вказані такі вимоги до 

лікаря: «в докторстве доброе основание и практику имел, трезвым, умеренным и 

доброхотным себя держал и в нужных случаях чин свой как нощно так и денно 

отправлять мог» [3, с.3]. Крім того, передбачалися заходи відповідальності лікаря 

за неякісне надання послуг [4, с.484]. 

Спеціалізований акт з питань медичної діяльності був прийнятий у 1857 р., 

у вигляді Лікарського статуту, що входив до XIII тому Зведення законів 

Російської імперії, який базувався на інструкції лікарським управам, розробленої 

у 1797 р. С. С. Андрієвським, зі змінами і доповненнями, внесеними наступними 

законодавчими актами [5]. Більшість його норм стосувалась питань організації 

медичної служби, екзаменування та нагляду за діяльністю лікарів. 

Н. Є. Крилова відмічає, що в ті часи етика експерименту, його 

обґрунтованість і захист піддослідних цілком залежали від розсуду лікаря [6, 

с.208]. Зазначена ситуація наражала на велику небезпеку їх учасників, були 

відсутні будь-які гарантії забезпечення лікарем навіть етичних норм. 
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Такі обставини викликали необхідність розробки перших нормативних 

актів, які безпосередньо регулюють питання проведення досліджень у медичній 

галузі. 

У 1891 р. прусський міністр внутрішніх справ видав директиву по всім 

в'язницям, які використовували туберкулін для лікування туберкульозу: «ні в 

якому разі не повинні використовуватися проти волі пацієнта». Але перші 

детальні правила застосування досліджень «Prussian Directive» в західній 

медицині прийшли від прусського міністра релігійних, освітніх і медичних справ 

в 1900 р. Вони були видані після критичного публічного обговорення і 

політичних дебатів по справі «Нейсер» в прусському парламенті [7, с.1445]. 

Альберт Нейсер, один з провідних венерологів того часу, професор 

дерматології та венерології університету Бреслау (нині Вроцлав в Польщі), 

відомий в якості першовідкривача бактерії гонокока, у 1892 р. розробив 

дослідження, з метою винайдення методики профілактики сифілісу. Задля цього 

він, без інформування та отримання згоди, вводив підшкірно сироватку, яку 

отримував від пацієнтів з раннім сифілісом, здоровим особам у віці від 10 то 24 

років та повіям у віці від 17 до 20 років. У здорових осіб сифіліс не виник, однак у 

всіх повій протягом кількох місяців після введення ін’єкцій розвинувся сифіліс. 

Через це Нейсер прийшов до висновку, що його сироватка є ефективною 

відповідно до тогочасного рівня медичного знання, в той же час він стверджував, 

що у повій сифіліс виник не в результаті введення ін’єкції сироватки, а через 

«професійні небезпеки» [8, с.74]. 

У 1898 р. прокуратурою було проведене розслідування, внаслідок чого 

Нейсер був оштрафований Королівським Дисциплінарним судом. Суд 

постановив, що, хоча Нейсер, як відомий медичний авторитет, можливо, був 

переконаний в тому, що дослідження були нешкідливими, йому слід було 

отримати згоду пацієнтів. Не сумнівна науковість, а відсутність згоди пацієнтів 

стало основною судового рішення [7, с.1445]. 

У грудні 1900 р. уряд Пруссії видав директиви щодо експериментів на 

людях. Вони були спеціально і виключно спрямовані на медичні дослідження і 
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визначали: «... що медичні втручання для цілей, відмінних від діагностики, терапії 

та імунізації, абсолютно заборонені, навіть якщо всі інші юридичні та етичні 

вимоги для виконання таких втручань виконані, якщо: 1) ця особа є 

неповнолітньою або не повністю дієздатна з інших підстав; 2) відповідна особа 

однозначно не заявила, що вона погоджується на втручання; 3) заяву було 

зроблено не на основі правильного пояснення несприятливих наслідків, які 

можуть бути результатом втручання [8, с.76]. 

Зазначені «Prussian Directive» містили у собі вимоги до директорів лікарень 

з приводу необхідності отримання згоди пацієнта, передбачали відповідальність 

керівника медичного закладу за результати досліджень. «Prussian Directive» не 

мали загальнообов’язкового характеру, однак стали основою для подальшої 

роботи у цьому напрямку [7, с.1446]. 

Через критику неетичності людського експериментування в політичній 

пресі і в парламенті, а також в контексті політичної реформи кримінального права 

в Німеччині, в 1931 р. уряд Рейху випустив докладні «Керівні принципи нової 

терапії і експериментів на людях» («German Circular»). Керівні принципи чітко 

розмежували терапевтичні дослідження («нову терапію»), які мають надати пряму 

користь здоров’ю досліджуваних, і нетерапевтичні (не мають на такої користі для 

досліджуваних) дослідження («експерименти на людях») і встановлювали суворі 

запобіжні заходи. Правила базувалися на автономії пацієнта і правовій доктрині 

інформованої згоди [7, с.1446]. «German Circular» широко використовувалися в 

ході Нюрнберзького процесу в 1946 - 1947 р.р. при розслідуванні злочинів 

нацистських лікарів, так як в тому числі обґрунтовували пряме порушення чинних 

на той час правил відповідної діяльності. 

Важливість зазначеного нормативно-правового акту підкреслюється тим, 

що лікарі, які шукали роботу у медичних закладах Німеччини, незалежно від 

форм власності, повинні були підписати форми, що містили у собі зазначені 

Керівні принципи, а отже вони були частиною трудового договору, крім того, 

було обов'язковим членство в медичних професійних організаціях, які повинні 

були виконувати ці рекомендації після того, як вони були опубліковані 
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рейхсміністром внутрішніх справ. «Остаточний циркуляр міністра внутрішніх 

справ рейху щодо керівних принципів нової терапії і експериментів з людьми» від 

28.02.1931 був загальнообов'язковим законом протягом усього існування 

Німецького Рейху [9]. 

«German Circular» загалом зберегли основні норми «Prussian Directive», 

зокрема ієрархічну відповідальність, а не сучасну концепцію персональної 

відповідальності конкретного дослідника, однак, окрім більш детального 

характеру регуляції, мали певні суттєві відмінності: так, вони не забороняли 

дослідження за участю дітей у випадку гарантування мінімального ризику, проте 

встановлювали їх недопустимість у випадку «якщо вони загрожують дитині чи 

неповнолітньому найменшим чином», а також забороняли будь-які експерименти 

з людьми, що вмирають. Останнє положення є, навіть, більш суворим, ніж у 

наступних міжнародних актах, які були прийняті, в тому числі, у зв’язку із 

засудженням та необхідності запобігання злочинів, які вчинили нацистські лікарі 

у концентраційних таборах [7, с.1447]. 

Необхідно підкреслити, що концепція обов’язковості згоди досліджуваного 

у той час була відома та використовувалася й правниками Російської імперії, до 

складу якої входила Україна. Так, у 1902 р. лікар Модлинський був визнаний 

винним у зв’язку з тим, що «неиспрошение согласия больного на производство 

операции лишает врачевание его закономерного характера и является признаком 

явной небрежности, которая придает поступку врача характер уголовно 

наказуемой неосторожности» [10, с.85]. 

Одним з перших нормативно-правових актів, що регулювали медичну 

справу в Радянській Україні, була Постанова Раднаркому УРСР від 17.04.1924 

«Про правила, що регулюють професійну роботу медперсоналу». Так, у п.17 

зазначалося, що всілякі радикальні втручання – хірургічні операції й наркоз 

дозволяються тільки за згодою самого хворого, а вразі його малолітства, душевної 

хвороби або непритомності – батьків чи опікунів [11, с.216]. 

Іншим прикладом може слугувати Положення Народного комісаріату з 

охорони здоров’я РРФСР «Про порядок випробування нових медичних засобів і 
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методів, які можуть становити небезпеку для здоров'я і життя хворих» від 

23.04.1936 [12]. Зазначене Положення було першим нормативним актом 

радянської охорони здоров'я в сфері клінічних випробувань (КВ). Деякі з його 

норм співвідносяться з основними принципами міжнародних документі з етики 

медичних досліджень. В той же час, один з основних сучасних інструментів 

незалежного контролю, створення комітетів з етики і незалежної етичної 

експертизи, передбачений не був. Відповідні функції виконувалися відомчими 

структурами охорони здоров'я [10, с.89]. 

В Положенні зазначалося, що випробування нових медичних засобів і 

методів, які можуть створювати небезпеку для життя і здоров'я хворих, 

допускається Народним комісаріатом охорони здоров’я РРФСР в якості 

експерименту до апробації при дотриманні наступних умов: 1) якщо воно 

проводиться лікарем лікувального закладу з відома і під відповідальність 

керівника установи, з метою полегшити стан хворого і за згодою останнього; 2) 

якщо воно проводиться після попередньої перевірки цього засобу або методу на 

тваринах. Відступ від вищезазначених умов допускався лише в разі крайньої 

необхідності для порятунку життя хворого [13]. 

Сучасна історія правового регулювання КВ починається з розробленого за 

результатами Нюрнберзького процесу по справі лікарів у 1947 р. Нюрнберзького 

кодексу. Цей документ став першим міжнародним актом, який містить вимоги до 

осіб, які проводять медичні дослідження, та складається з 10 загальних 

обов’язкових принципів таких досліджень, а саме [14]: 

1) абсолютно необхідною умовою проведення експерименту на людині є 

добровільна згода останньої;  

2) експеримент повинен приносити суспільству позитивні результати, 

недосяжні іншими методами або способами дослідження; він не повинен носити 

випадковий, необов'язковий за своєю суттю характер; 

3) експеримент повинен ґрунтуватися на даних, отриманих під час 

лабораторних досліджень на тваринах, знанні історії розвитку цього 

захворювання або інших досліджуваних проблем. Його проведення має бути 



20 

організовано так, щоб очікувані результати виправдовували сам факт його 

проведення; 

4) при проведенні експерименту необхідно уникати всіх зайвих фізичних 

і психічних страждань і ушкоджень; 

5) жоден експеримент не повинен проводитися в разі, якщо «a priori» є 

підстави припускати можливість смерті або ушкодження, що може мати 

наслідком інвалідизацію досліджуваного; винятком, можливо, можуть бути 

випадки, коли лікарі-дослідники виступають в якості піддослідних при 

проведенні своїх експериментів; 

6) ступінь ризику, пов'язаного з проведенням експерименту, ніколи не 

повинен перевищувати гуманітарної важливості проблеми, на вирішення якої 

спрямовано цей експеримент; 

7) експерименту повинна передувати відповідна підготовка і його 

проведення має бути забезпечене обладнанням, необхідним для захисту 

досліджуваного від найменшої можливості ушкодження, інвалідності або смерті; 

8) експеримент повинен проводитися тільки особами, які мають наукову 

кваліфікацію. На всіх стадіях експерименту від тих, хто проводить його або 

зайнятий в ньому, потрібно максимум уваги і професіоналізму; 

9) в ході проведення експерименту випробовуваний повинен мати 

можливість зупинити його, якщо, на його думку, його фізичний або психічний 

стан робить неможливим продовження експерименту; 

10) в ході експерименту дослідник, який відповідає за його проведення, 

повинен бути готовий припинити його на будь-якій стадії, якщо професійні 

міркування, сумлінність і обережність в судженнях, що вимагаються від нього, 

дають підстави вважати, що продовження експерименту може привести до 

ушкодження, інвалідності або смерті досліджуваного. 

Необхідно звернути увагу, що цей документ ніколи не був та не є 

формально визнаним міжнародно-правовим актом. Однак, він мав великий вплив 

на подальший розвиток цієї сфери, є джерелом доктринального права, та став 

основою для подальшого міжнародного та національного регулювання, що, 
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зокрема, підтверджується включенням його основного положення до 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, прийнятого 16.12.1966 

Організацією Об’єднаних Націй [15]. 

Цей акт має яскраво виражений правозахисний характер, адже більшість 

його вимог стосуються забезпечення прав досліджуваного та гарантування 

безпеки під час дослідів на ньому. Це пояснюється тим, що причиною створення 

цього акту стали злочини проти людяності, вчинені нацистськими лікарями. 

В продовження історичного процесу саморегуляції медичної спільноти, у 

1946 р., за результатами конференції у Лондоні, була створена Всесвітня медична 

асоціація (BMA), метою якої є встановлення та розвиток медичних принципів, 

етики та права для лікарів світу [16]. 

За результатами діяльності, у червні 1964 р. на 18-й Генеральній асамблеї 

BMA у Гельсінкі, Фінляндія, була прийнята Декларація «Етичні принципи 

медичних досліджень за участю людини у якості об'єкта дослідження», до якої 

внесено ряд змін, останні у жовтні 2013 р. [17]. 

Відповідно до суб’єкта прийняття, зазначена Декларація не має 

загальнообов’язкового правового характеру, однак, вона є логічним 

продовженням Нюрнберзького кодексу та її положення пізніше були закріплені у 

нормативних актах, в тому числі України. Крім того, відхилення при проведенні 

клінічних досліджень від вимог Гельсінської декларації може призвести до 

невизнання їх результатів світовою медичною спільнотою, адже у цьому 

загальновизнаному акті зазначається, що «повідомлення за результатами 

дослідження, оформленні не у відповідності до принципів цієї Декларації, не 

повинні прийматися до публікації». 

У преамбулі Декларації зазначено, що вона розроблена як констатування 

етичних принципів медичних досліджень за участю людини у якості об'єкта 

дослідження, включаючи дослідження на людських матеріалах та даних, які 

можна ідентифікувати. Певним чином в ній пояснюється загальний мотив 

зазначеної діяльності: «Прогрес у медицині базується на роботах, котрі врешті 

решт мусять включати дослідження за участю людини у якості об'єкта 
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дослідження». 

В редакції від 2013 р. Гельсінська декларація містить 37 пунктів, які 

об’єднані в наступні групи: преамбула; загальні принципи; ризики, незручності та 

користь; вразливі особи та групи осіб; наукові вимоги та протоколи досліджень; 

етичні комітети; приватне життя та конфіденційність; інформована згода; 

використання плацебо; реєстрація досліджень, публікації та розповсюдження 

результатів; неперевірені втручання в клінічній практиці. 

Ця декларація систематизувала тогочасні здобутки правової та медико-

етичної науки та практики. Первісна редакція розподіляла випробування на 

клінічні та неклінічні, тобто на дослідження, які мають за мету ведення лікування 

хворих, та які направлені на отримання нових наукових знань. В подальшому це 

розмежування було виключене. Крім того, з розвитком медичної науки ВМА 

прийшла до висновку, що первісна модель покладання захисту прав пацієнтів 

лише на самих дослідників через формулу «Здоров’я мого пацієнта буде моєю 

головною турботою» є недостатньо ефективною, тому під час перегляду 

Гельсінської декларації у 1975 р. було сформульоване додаткове положення щодо 

первісності благополуччя учасників досліджень перед інтересами науки та вимога 

щодо попереднього розгляду протоколів досліджень незалежними комітетами. 

Необхідно зазначити, що Декларація залишає доволі великий простір для 

уточнення та конкретизації загальних її вимог у національному законодавстві. 

Так, в останній її редакції окремо виділений розділ щодо вразливих груп осіб та 

встановлені певні додаткові вимоги до них, однак, безпосередньо у Гельсінській 

декларації не окреслюється перелік цих осіб та який саме особливий захист 

мається на увазі. Це ж стосується, наприклад, відсутності імперативної вимоги 

щодо письмової форми інформованої згоди потенційного досліджуваного, а 

зазначається у п.26 лише її «бажаність». В той же час передбачено, що «якщо 

згода не може бути виражена в письмовій формі, має бути належним чином 

оформлено і засвідчено усну згоду». 

Першим міжнародно-правовим актом, який має імперативний характер, є 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятий 16.12.1966 
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резолюцією 2200 А (ХХІ) Генеральної Асамблеї ООН, ратифікований Указом 

Президії Верховної Ради Української РСР від 19.10.1973. 

Як вже зазначалося, у ст.7 цього Пакту визначена заборона жорстокого або 

нелюдського поводження з людьми та недобровільного залучення до медичних чи 

наукових дослідів. Це положення ґрунтується на основоположному 

універсальному принципі необхідності свідомої інформованої згоди 

досліджуваного, який визначений у наведених до цього документах, та надає 

йому юридично обов’язковий характер. 

Необхідно звернути також увагу, що це визначення в подальшому 

тлумачилось більш широко, адже буквальне застосування призведе до такого 

положення, що Пакт забороняє медичні досліди за участю осіб, які не можуть 

самостійно надати згоду. Однак, Комітет ООН з прав людини вказує, що особам, 

які не здатні самостійно надати згоду, потрібно надавати спеціальний захист та 

вони не повинні піддаватися будь-яким медичним або науковим експериментам, 

які можуть завдати шкоду їх здоров'ю [18]. Тобто Комітет не заперечує 

можливість проведення дослідів над такою групою осіб, у випадку надання ним 

додаткових гарантій захисту їх прав. 

Парламентською асамблеєю Ради Європи 04.04.1997 в Ов'єдо, Іспанія, була 

прийнята Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології 

та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину [19]. На цей час також 

прийнято 4 протоколи до неї, а саме: Додатковий протокол, який стосується 

заборони клонування людських істот від 12.01.1998, Додатковий протокол 

стосовно трансплантації органів та тканин людини від 24.01.2002, Додатковий 

протокол в галузі біомедичних досліджень від 25.01.2005, Додатковий протокол 

стосовно генетичного тестування в медичних цілях від 27.11.2008. 

Вказана Конвенція 22.03.2002 підписана від імені України [20], усі 

додаткові протоколи до неї, окрім Додаткового протоколу стосовно генетичного 

тестування в медичних цілях від 27.11.2008 також підписані [21; 22; 23]. Однак, 

незважаючи на доручення КМУ від 10.07.2006 №19294/5/1-06 щодо проекту 

Законів України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції про 
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права людини та біомедицину, який стосується трансплантації органів і тканин 

людського походження» та «Про ратифікацію Додаткового протоколу до 

Конвенції про права людини та біомедицину, який стосується біомедичних 

досліджень» та відповідний наказ МОЗ України, на цей час зазначена Конвенція 

та протоколи до неї Україною не ратифіковані [24]. 

Проте, відповідно до п. b ст.18 Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів від 23.05.1969 [25] та до позиції вітчизняних вчених, підписання 

міжнародного договору має своїм наслідком, окрім надання права державі 

учинити його ратифікацію, затвердження, ставить за обов’язок державі 

утриматись від дій, що позбавили б договір його об’єкта і мети, доти, поки 

держава не висловить чітко свого наміру не ставати учасницею цього договору 

[26, с.213]. Таким чином, незважаючи на відсутність подальшої ратифікації, 

положення Конвенції про права людини та біомедицину є обов’язковими до 

виконання в Україні. 

Відповідно до загальних положень Конвенції про права людини та 

біомедицину держави захищають гідність і тотожність всіх людей та гарантують 

кожній особі - без дискримінації - повагу до її недоторканості та інших прав і 

основних свобод щодо застосування біології та медицини. Інтереси та 

благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього 

суспільства або науки. Крім того, необхідно підкреслити, що згадана конвенція на 

міжнародно-правовому рівні у ст.4 закріплює обов’язковість до виконання та 

дотримання професійних стандартів (настанов) [19]. 

Конвенція встановлює комплекс вимог до наукових досліджень над 

людиною, дотримання яких є імперативом [19]: 1) відсутність альтернативи, 

ефективність якої була б аналогічною ефективності досліджень на людях; 2) 

ризики, на які може наражатися така особа, мають бути сумірні потенційній 

користі від дослідження; 3) проект дослідження має бути затверджений 

компетентним органом після проведення незалежної експертизи його наукової 

цінності, включаючи оцінку важливості мети дослідження, та 

багатодисциплінарного розгляду його прийнятності з етичної точки зору; 4) 
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особи, на яких проводяться дослідження, мають бути поінформовані про їхні 

права та гарантії, встановлені законодавством для їхнього захисту; 5) необхідна 

добровільна та свідома згода на нього відповідної особи, якій заздалегідь 

надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його 

наслідки та ризики має бути надана чітко, конкретно, і вона має бути 

задокументована. Така згода може бути безперешкодно відкликана у будь-який 

час. 6) окрім вищенаведених вимог, Конвенція встановлює комплекс додаткових 

вимог, виконання яких є обов’язковим під час проведення досліджень над 

особами, які є нездатними давати згоду. 

Безпосередньо сфери клінічних досліджень стосується Додатковий 

протокол в галузі біомедичних досліджень від 25.01.2005, який має за мету захист 

гідності та індивідуальності кожної людини і гарантує кожному без винятку 

дотримання цілісності та інших прав і основних свобод щодо будь-яких 

досліджень, що включають втручання в людський організм в галузі біомедицини 

[27]. Його дія розповсюджується на повний спектр досліджень в галузі охорони 

здоров'я, що включають втручання в людський організм (фізичне втручання та 

будь-яке інше втручання в тій мірі, в якій воно становить загрозу психічному 

здоров'ю даної особи). 

До загальних вимог щодо медичних досліджень, які зазначені у 

Додатковому протоколі, відносяться наступні: інтереси та благополуччя людини, 

яка бере участь у дослідженні, повинні превалювати над інтересами суспільства 

або науки; свобода дослідження обмежується правовими нормами, спрямованими 

на захист людини; дослідження є допустимим лише в тому випадку, якщо відсутні 

порівнянні за ефективністю альтернативи; вигоди для досліджуваного повинні 

перевищувати ризик та труднощі, повинні бути пропорційними ним; у разі 

відсутності прямої вигоди для особи, яка бере участь у дослідженні 

(нетерапевтичні дослідження), ризик не повинен перевищувати прийнятний 

рівень; обов’язкове затвердження проекту дослідження компетентним органом за 

результатами незалежної експертизи його наукового змісту. 

Останнє положення є найбільш цінним з формально-правової точки зору, 
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адже вказаний Додатковий протокол є найбільш детальним міжнародно-правовим 

актом, який регулює досліджувану сферу. У розвиток зазначеної загальної 

вимоги, у Додатковому протоколі закріплений великий перелік інформації (який 

не є вичерпним, так як етичний комітет може запитати додаткову інформацію, 

необхідну для оцінки проекту дослідження), що в обов’язковому порядку повинна 

бути надана незалежному етичному комітету, який проводить передбачувану 

експертизу наукового змісту (перелік визначений у додатку до Протоколу). 

Крім того, Додатковий протокол містить великий перелік вимог щодо 

інформації, яка обов’язково повинна бути надана з метою отримання 

інформованої згоди досліджуваного (стаття 13 Додаткового протоколу). Також в 

цьому документі містяться умови участі осіб, які не можуть самостійно надати 

згоду. 

Додатковий протокол містить специфічні вимоги щодо участі в 

дослідженнях під час вагітності або грудного вигодовування, за участі осіб під час 

екстрених клінічних ситуацій, осіб, позбавлених волі. На відміну від 

законодавства України, Додатковий протокол встановлює, що якщо закон 

дозволяє проведення досліджень над особами, позбавленими волі, такі особи 

можуть брати участь в дослідному проекті, результати якого не можуть принести 

безпосередню користь їхньому здоров'ю, виключно в разі дотримання наступних 

додаткових умов: 1) проведення порівнянних за ефективністю досліджень 

неможливо без участі осіб, позбавлених волі; 2) метою досліджень є внесок в 

досягнення результатів, які можуть бути корисними для осіб, позбавлених волі; 3) 

проведення досліджень пов'язане з мінімальними ризиками і труднощами. 

Вважаємо за необхідне особливо підкреслити той факт, що Додатковий 

протокол встановлює додаткові вимоги щодо осіб, позбавлених волі, лише під час 

нетерапевтичних досліджень (які не мають за мету пряму медичну вигоду 

досліджуваному). Звідси можна зробити висновок, що в разі дотримання 

загальних вимог до медичних досліджень, Додатковий протокол не містить будь-

яких обмежень щодо проведення досліджень що направлені на безпосереднє 

поліпшення стану особи, яка позбавлена волі. 
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Крім того, відповідно до ст.29 Додаткового протоколу, він діє за 

екстериторіальним принципом, адже його дія розповсюджується на спонсорів або 

дослідників, що знаходяться під юрисдикцією сторін цього Протоколу і які 

планують реалізацію дослідного проекту або керівництво проектом на території 

держави, яка не є стороною цього Протоколу. 

Резолюцією 33-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО на 18-му 

пленарному засіданні 19.10.2005 прийнята Універсальна декларація з біоетики і 

прав людини [28]. Як відмічають Г. Ю. Гулєвська та С. М. Сергєєва, цим 

документом вперше за всю історію біоетики продемонстровано прихильність всіх 

держав-членів міжнародного співтовариства до поваги та застосування основних 

принципів біоетики, сформульованих в одному єдиному тексті. Ухвалення 

декларації також демонструє, що на сьогоднішній день існує згода щодо 

принципів, які покладені в основу міжнародної мультикультурної біоетики, яка, у 

свою чергу, міцно базується на міжнародно визнаних правах людини [29, с.198]. 

Одним з досягнень, на нашу думку, є те, що на міжнародному рівні, окрім 

вже усталених та загальновизнаних принципів у цій сфері, закріплюється принцип 

соціальної відповідальності, який полягає у забезпеченні доступу до досягнень 

наукового прогресу усіх народів та груп осіб, країн, що розвиваються (ст.ст.14, 

15). Зазначається, що з огляду на те, що мати найвищий досяжний рівень здоров'я 

є одним з основних прав кожної людини без розрізнення за ознакою раси, релігії, 

політичних переконань, економічного чи соціального стану, прогрес в області 

науки і техніки повинен сприяти: a) доступу до якісних медичних послуг і 

найважливіших ліків, особливо в тому, що стосується здоров'я жінок і дітей, 

оскільки здоров'я має найважливіше значення для самого життя і має 

розглядатися в якості громадського і людського блага; b) доступу до належного 

постачання продуктами харчування і водою; c) поліпшення умов життя і стану 

навколишнього середовища; d) недопущення маргіналізації та відчуження осіб на 

будь-яких підставах; e) скорочення масштабів злиднів і неписьменності [28]. 

Блага, пов'язані з проведенням будь-яких наукових досліджень і 

застосуванням їх результатів, слід використовувати спільно з усім суспільством і 
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міжнародним співтовариством, зокрема з країнами, що розвиваються. Для цілей 

реалізації цього принципу блага можуть приймати будь-яку з наступних форм: a) 

надання спеціальної та довготривалої допомоги і вираз вдячності особам і групам, 

які брали участь в дослідженнях; b) доступ до якісних медичних послуг; c) 

застосування нових діагностичних і терапевтичних методик або продуктів, 

розроблених в результаті досліджень; d) підтримка служб охорони здоров'я; e) 

доступ до науково-технічних знань; f) зміцнення потенціалу в області проведення 

досліджень; g) блага в інших формах, що відповідають принципам, викладеним у 

цій Декларації. В той же час уточняється, що блага не повинні представляти 

собою неналежні стимули для участі в дослідженнях. [28] 

Окремо необхідно виділити міжнародно-правові акти, до яких Україна має 

зобов’язання уніфікувати своє законодавство. В першу чергу це стосується 

нормативно-правових актів Європейського Союзу, крім того Україна, відповідно 

до Угоди про створення Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць 

Співдружності Незалежних Держав, до якої приєдналася ВРУ, згідно з 

постановою від 03.03.1999 та яка на цей час не денонсована [30], бере участь у 

розробці модельних законодавчих актів СНД, які мають рекомендаційний 

характер (ст.8 Угоди) [31]. 

Так, вважаємо важливим звернути увагу, що нині діюче законодавство 

України як на джерело уніфікації з законодавством ЄС робить посилання на 

Директиву Європейського Парламенту та Ради 2001/20/ЄС «Про наближення 

законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно 

запровадження належної клінічної практики при проведенні клінічних 

випробувань лікарських засобів для вживання людиною» від 04.04.2001 [32], 

однак, очікується, що протягом 2019 р. [33] набере чинності Регламент (ЄС) 

№536/2014 Європейського Парламенту і Ради від 16.04.2014 «Про клінічні 

випробування лікарської продукції, призначеної для використання людиною, а 

також скасування Директиви 2001/20/ЄС» [34] (Директива 2001/20/ЄС остаточно 

втрачає чинність у жовтні 2021 р.). 

Зазначений Регламент, відповідно до ст.288 Консолідованої версії Договору 
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про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з 

протоколами і деклараціями від 30.03.2010 [35], має загальне застосування. Він є 

обов'язковим у всіх своїх елементах та має пряме застосування в усіх державах-

членах. В той же час директиви є обов’язковими для держав-членів, однак 

залишають національній владі цілковиту свободу вибирати форму та засоби 

досягнення цих результатів. 

Обидва документи, видані Європейськими інституціями, містять 

деталізовані вимоги до всіх ланок проведення КВ лікарських засобів. Однак, 

Регламент має деякі нові положення, які нині відсутні і в законодавстві України. 

Зокрема, Регламент передбачає цілий ряд умов та вимог для проведення КВ 

за участі вразливих категорій осіб, що є необхідним для врахування в Україні [36, 

с.148]. Крім того, зазначений Регламент встановлює можливість отримання 

інформованої згоди на участь у клінічному випробуванні (ІЗУКВ) після 

включення особи у клінічне дослідження під час екстрених ситуацій, при 

додержанні визначеної у ньому сукупності умов. Зазначені положення розглянуті 

у відповідному розділі даної дисертаційної роботи. Друге положення, на нашу 

думку, є доволі прогресивним та може забезпечити право на охорону здоров’я ще 

одній вразливій категорії осіб, при дотриманні зазначених у Регламенті жорстких 

вимог, що є доречним для сприйняття нашим законодавцем. 

Важливість врахування вимог Регламенту підкреслюється тим, що провідні 

компанії ЄС, які представлені в Україні та матимуть бажання проводити КВ, 

зобов’язані дотримуватись його вимог і в Україні, адже, згідно зі ст.79 

Регламенту, Європейська комісія може здійснювати контроль з метою перевірки 

відповідності регуляторної системи, що застосовується до КВ за межами ЄС, 

положенням п.8 Преамбули Регламенту та загальним принципам, які містяться у 

Додатку 1 до Директиви 2001/83/ЄС, та з метою перевірки відповідності 

регуляторної системи, що застосовується до КВ за межами ЄС, положенням статті 

25 Регламенту, відповідно до ч.5 якого, такі КВ повинні бути проведені 

відповідно до принципів, еквівалентних тим, що містяться у цьому Регламенті, 

стосовно прав та безпеки досліджуваних, надійності і стійкості даних, отриманих 
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в ході клінічного дослідження. 

Крім того, чинні нормативно-правові акти України в сфері КВ мають 

протиріччя з обома документами ЄС щодо страхування під час їх проведення, що 

також буде детально розглянуто у відповідному розділі. 

КВ щодо виробів медичного призначення та медичної техніки у ЄС 

регулюються трьома основними директивами, що мають загальний до них підхід, 

а саме: Директива 93/42/ЄЕС від 14.06.1993 Ради ЄС щодо медичних виробів [37]; 

Директива №98/79/ЄС від 27.10.1998 Ради ЄС та Європейського Парламенту 

щодо медичних виробів, призначених для діагностики in vitro [38]; Директива 

90/385/ЄЕС від 20.06.1990 Ради ЄС щодо зближення законодавчих актів держав-

членів в області активних медичних приладів, які імплантуються [39]. 

Відповідно до вказаних директив ЄС, КВ щодо медичних виробів 

призначені для: 

1) перевірки відповідності їх в умовах нормального функціонування 

вимогам безпечності, мінімізації можливості настання несприятливих ризиків та 

іншим вимогам, які ставляться до них; 

2) визначення будь-яких небажаних побічних явищ при нормальних 

умовах їх використання і оцінки, чи мають вони допустимі ризики з точки зору 

функціональних властивостей цих виробів. 

Крім того, директиви зобов’язують під час проведення таких КВ 

дотримуватись Гельсінської декларації та визначають їх методи (наявність плану 

дослідження, достатність кількості спостережень, еквівалентність звичайній 

обстановці використання, надання письмового звіту по завершенню з критичною 

оцінкою усіх зібраних даних та ін.). 

Також окремі питання КВ врегульовані у таких актах ЄС: Директива 

2001/83/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС від 06.11.2001 «Про звід законів 

Співтовариства щодо лікарських препаратів для людини»; Директива Комісії 

2005/28/ЄC від 08.04.2005, що встановлює принципи і норми добросовісної 

клінічної практики стосовно дослідження медикаментів, що використовуються 

людиною, а також вимог щодо авторизації виробництва та імпорту такої 
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продукції; Регламент (ЄС) №1394/2007 Європейського Парламенту і Ради «Про 

лікувальні препарати прогресивної терапії, що вносить зміни до Директиви 

2001/83/ЄС і до Регламенту (ЄС) №726/2004» від 13.11.2007; Регламент (ЄС) № 

1901/2006 Європейського Парламенту та Ради від 12.12.2006 про лікарські засоби 

для педіатричного використання, що вносить зміни у Постанову (ЕЄС) №1768/92, 

Директиву 2001/20/ЄС, Директиву 2001/83/ЄС та Постанову (ЕЄС) №726/2004 та 

деякі інші. 

Згідно з постановою Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД 

№26-10 від 18.11.2005, прийнятий Модельний закон про захист прав і гідності 

людини в біомедичних дослідженнях в державах-учасницях СНД [40]. 

Модельний закон СНД [40] рекомендує встановити систему державних 

гарантій щодо захисту прав, гідності, автономії і цілісності людини при 

проведенні біомедичних досліджень, тобто досліджень за участю людини, що 

проводиться з метою вивчення нових діагностичних, лікувальних та (або) 

профілактичних засобів і методів отримання нових знань з фізіології та психології 

людини в умовах норми, патології та екстремальних ситуацій. Біомедичні 

дослідження можуть як передбачати інтереси конкретного учасника дослідження, 

так і здійснюватися без безпосередньої користі для особи, що бере участь в 

дослідженні. Тобто він розповсюджується в тому числі на клінічні дослідження. 

Одним з основних досягнень вказаного акту, на нашу думку є те, що він 

підіймає питання регулювання вказаних суспільних відносин на рівень закону, а 

не підзаконних актів. Так, наприклад, пропонується в законі визначити вимоги до 

мінімального обсягу інформації, яка є необхідною для отримання інформованої 

згоди, а саме: факт участі в дослідженні, мета і методи дослідження; 

передбачувана тривалість; очікувана користь від участі і відмови; передбачуваний 

ризик або незручності; альтернативна терапія; конфіденційність і умови доступу 

до інформації; відповідальність дослідника з надання медичної допомоги; 

фінансові умови дослідження, зокрема відомості про повну компенсацію в разі 

шкоди від дослідження або смерті, умови страхування; інформація про право 

відмовитися від участі в дослідженні на будь-якому його етапі зі збереженням 
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права учасника на надання необхідної медичної допомоги; інформація про всі 

зміни, що відбуваються в ході дослідження, здатних вплинути на раніше прийняте 

рішення [40]. 

Зазначені положення на цей час закріплені в Україні лише на підзаконному 

рівні, що значно знижує ступінь правового захисту, адже, відповідно до абз.3 

ст.22 КУ, звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод не допускається лише 

при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів, тобто в 

зазначеній сфері права досліджуваних можуть бути звужені. 

Також слушною є норма Модельного закону СНД, яка відносить до 

категорії вразливих контингентів, окрім загальнопоширеного переліку 

(неповнолітні, особи з психічними та ментальними розладами, вагітні, осіб, які 

відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи, 

військовослужбовці, мігранти), ще й «окремих осіб і спільноти людей, що 

знаходяться в різних умовах фінансової, адміністративної, національної, 

релігійної, расової та іншої залежності». Зазначена категорія осіб значно поширює 

правозахисну діяльність держави та вимагає створення нових механізмів, як зі 

шляхів визначення наявності такої залежності, так і способів їх захисту. Однак, не 

можна не погодитись, що наявність фінансової, адміністративної, національної, 

релігійної, расової чи іншої подібної залежності несе великі ризики щодо 

дійсності добровільності та усвідомленості згоди залежної особи, що протирічить 

загальним засадам проведення досліджень над людьми, визначених у згаданих 

вище документах. 

Таким чином, цей Модельний закон СНД може бути однією з основ для 

подальшого вдосконалення правового регулювання сфери КВ в Україні. 

Окреме місце займають ціла низка етичних настанов, які приймаються 

міжнародними організаціями, в тому числі галузевими, що мають різне подальше 

юридичне закріплення чи визнання у національних правових системах. 

Наприклад, одними з найбільш застосованих є Настанови з належної 

клінічної практики Міжнародної конференції з гармонізації технічних вимог до 

реєстрації лікарських засобів для людини (ICH). Вказані Настанови забезпечують 
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вироблення єдиного стандарту для ЄС, Японії, США, Канади та Швейцарії для 

сприяння взаємному прийняттю даних КВ регулюючими органами в цих 

юрисдикціях [41]. В Україні вони імплементовані через наказ МОЗ від 16.02.2009 

№95 «Про затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських 

засобів» настанови «Лікарські засоби. Належна клінічна практика. СТ-Н МОЗУ 

42-7.0:2008» (остання редакція від 26.09.2017) [42]. 

Крім того, застосовуються та регулярно оновлюються Міжнародні етичні 

настанови з біомедичних досліджень за участю людини Ради міжнародних 

медичних наукових організацій [43], яка є міжнародною неурядовою 

організацією, заснованою ВООЗ та ЮНЕСКО [44]. 

Також окремі положення містяться у документах з питань належної 

практики, що приймаються об’єднаннями фармацевтичних виробників, CRO, ЛПЗ 

в сфері клінічних випробувань, які самостійно можуть встановлювати додаткові 

вимоги до такої своєї діяльності (саморегулюватись), наприклад Торгово-

промисловою асоціацією фармацевтичних дослідників та виробників США 

(PhRMA) [45], Міжнародною федерацією фармацевтичних виробників та 

асоціацій (IFPMA) [46] тощо. 

 

1.2 Загальні положення законодавства України в сфері медичних 

досліджень 

 

Відповідно до ієрархії нормативно-правових актів в Україні, засадничі 

норми, які стосуються правового регулювання сфери КВ закріплені в Конституції 

України. 

До загальноорієнтуючих можна віднести ст.3 КУ, яка проголошує, що 

людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 

в Україні найвищою соціальною цінністю, ст.27 КУ, в якій визначено, що кожна 

людина має невід'ємне право на життя та обов'язок держави – захищати життя 

людини [47]. 
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Безпосереднє відношення мають нормативні приписи, які відтворюють 

основні принципи, закріплені у попередньо розглянутих міжнародно-правових 

актах, передбачені у ст.28 КУ. Так, КУ відтворює положення цілого ряду 

вищерозглянутих міжнародних актів, встановивши на найвищому ієрархічному 

рівні заборону піддавати особу без її вільної згоди медичним, науковим чи іншим 

дослідам. Аналогічні положення містяться у конституціях багатьох інших країн 

світу [48, с.128]. 

Як зазначає С.Г. Стеценко, розміщення згаданої конституційно закріпленої 

норми добровільної згоди на учать у медичних дослідженнях одразу після 

положення про право людини на життя, можна пояснити тим фактом, що, на 

відміну від звичайних медичних втручань, при медичних експериментах 

втручання здійснюється не завжди з метою надання медичної допомоги [49, 

с.433]. 

Клінічні випробування переважно не мають чіткого відношення до суто 

наукової діяльності, що породжує необхідність їх розгляду окремо від інших 

видів досліджень, через що у їх регулюванні відбулося поступове усунення 

чіткого відокремлення терапевтичних (коли досліджуваний може отримати 

безпосередню користь для себе) та нетерапевтичних досліджень (спрямовані 

виключно на отримання наукових знань). Одночасне поєднання обох видів 

спричинено, з одного боку, превалюванням залучення в якості досліджуваних 

пацієнтів, а не здорових добровольців, з іншого, основною їх метою є вивчення 

характеристик та впливу предметів випробування на організм людини взагалі, а 

не конкретної особи, на підставі чого приймається рішення щодо можливості 

впровадження їх в обіг. 

У зв’язку з цим неможливо розглядати КВ ізольовано, лише як вид наукової 

діяльності. Можливість безпосередньої користі медичного характеру для 

досліджуваного потребує додаткового врахування положень ст.49 Конституції 

України – право на охорону здоров’я та медичну допомогу. Основи законодавства 

України про охорону здоров’я, у преамбулі, деталізують це право, проголошуючи, 

що суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями 
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за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечують 

пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави [50]. 

Крім того, невід’ємною засадою є дотримання принципу законності під час 

проведення КВ, що гарантує належний рівень забезпечення виконання усіх інших 

прав. В той же час, проблемним питанням залишається впровадження вимог ст.92 

КУ в частині визначення виключно законами прав і свободи людини і 

громадянина, гарантій цих прав і свобод, необхідність розробки та законодавчого 

закріплення переліку таких прав і обов’язків [51, с.146]. 

Також досліджуваної теми стосуються інші загальноправові принципи, 

норми, що врегульовують суміжні галузі, наприклад, ст.52 КУ (переслідування за 

законом насильства над дитиною). 

Цивільний кодекс України містить цілу низку положень, які безпосередньо 

регулюють проведення КВ. Так, у ч.3 ст.281 ЦК України також відтворена норма 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права щодо необхідності 

наявності вільної згоди особи [52]. Однак, тут наявна нова умова, а саме 

досліджувана особа повинна бути повнолітньою та дієздатною. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу, що ані у вищевказаній нормі ЦК 

України, ані в інших його положеннях не передбачається можливість участь у 

клінічних або інших медичних дослідах неповнолітніх, недієздатних чи обмежено 

дієздатних осіб. 

Крім того, в ЦК України містяться положення, що регулюють правовий 

статус суб’єктів правовідносин, договірні відносини, страхування, цивільно-

правову відповідальність, які висвітлені у відповідних частинах дисертаційного 

дослідження. 

Головні засади правового регулювання суспільних відносин у медичній 

сфері закріплені в Основах законодавства України про охорону здоров'я від 

19.11.1992 [50]. Зазначений вид систематизації законодавства є доволі нетиповим 

для вітчизняного нормотворення (в Україні є чинними, окрім згаданих, лише 

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування), адже є більш використовуваними в федеративних країнах, метою 
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чого є встановлення єдності в правовому регулюванні питань, що представляють 

предмет спільного ведення їх суб'єктів [53]. Крім того, відповідно до теоретичних 

положень, основи є кодифікованим актом, що містить концептуальні поняття, цілі 

і завдання правового регулювання, принципи, які встановлюють основні 

напрямки регулювання певної сфери суспільних відносин. Як правило, такий акт 

складається з нетипових норм — норм-цілей, норм-принципів, норм-дефініцій і 

забезпечує зв'язок і узгодженість норм тих чи інших галузей або інститутів права 

[54]. Також можна відмітити доволі значне спадкування Основ від Основ 

законодавства СРСР та союзних республік про охорону здоров’я. 

Загальноспрямовуючими для КВ є норми Основ щодо інформованості 

громадян про стан здоров’я та можливі ризики, вільного вибору методів 

лікування, відшкодування шкоди (ст.6 Основ), обов’язковості додержання 

стандартів у сфері охорони здоров’я (ст.14-1 Основ), державного сприяння 

розвитку наукових досліджень у сфері охорони здоров’я (ст.20 Основ), обов’язку 

медичного працівника надавати пацієнту в доступній формі інформацію про стан 

його здоров’я та мету проведення запропонованих досліджень, наявності ризику 

для життя і здоров’я (ст.39 Основ), необхідності інформованої згоди пацієнта або 

законного представника, окрім випадків прямої загрози життю пацієнта (ст.43 

Основ), можливості застосування нових лікарських засобів, які знаходяться на 

розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування, які 

використовуються в інтересах вилікування особи, лише після отримання її 

письмової згоди (ст.44 Основ), права, обов’язки та обмеження, встановлені для 

медичних і фармацевтичних працівників (ст.ст.77 – 78-1 Основ). 

 У ст.45 Основ встановлене регулювання медико-біологічних експериментів 

безпосередньо, по-перше, щодо загальних принципів проведення КВ, які 

відтворюють міжнародно закріплені (добровільність участі, завчасна 

поінформованість досліджуваних про характер, мету та ризики експерименту, 

обов’язковість додержання професійних стандартів), по-друге, окреслений 

перелік осіб, які вважаються особливо уразливими групами та щодо яких 

дослідження є цілком заборонені: 1) хворі; 2) ув’язнені; 3) військовополонені; 4) 



37 

із захворюваннями яких мета експерименту не має безпосереднього зв’язку. 

Необхідно зазначити, що в законодавстві України відсутній уніфікований 

підхід до використовуваної термінології в сфері експериментів за участі людини. 

Так, у жодному законодавчому акті України не міститься визначення терміну 

«медичне дослідження», без використання логічного аналізу положень 

законодавства не є очевидним співвідношення таких термінів, як «медичні 

досліди» (КУ, ЦК України), «медико-біологічні досліди» (Кримінальний кодекс 

України), «медико-біологічний експеримент» (Основи). Термін «клінічне 

дослідження (випробування)» тлумачиться лише на підзаконному рівні. 

Юридична наука дає різні визначення вищевказаних понять, так, 

Н. Ардашева визначає медичний експеримент як втручання в особисті права 

людини, яке здійснюється у зв’язку з дослідженнями у сфері медицини, що не 

застосовувалося раніше на практиці та не оформлене в установленому законом 

порядку, яке допускає підвищений ризик для сторін-учасників, передбачає 

добровільну й усвідомлену згоду досліджуваного на проведення експерименту та 

має соціальне значення для суспільства і розвитку медичної науки і практики [55, 

с.105]. Г.Р. Колоколов і Н.І. Махонько вважають, що медичний експеримент – це 

цілеспрямована медична діяльність, завданням якої є верифікація заздалегідь 

розробленої гіпотези, а предметом – живий людський організм [56]. Враховуючи 

наявний в Україні характер правового регулювання цих правовідносин, а саме 

відсутність будь-якого розрізнення чи визначення певних специфічних рис під час 

відповідного галузевого регулювання вищезазначених понять, І. Я. Сенюта 

обґрунтовано вказує на тотожність понять «медичні досліди», «медико-біологічні 

досліди», «медико-біологічний експеримент» [57]. В той же час, клінічні 

випробування (дослідження) визнаються одним з видів цієї загальної категорії, 

вони пов’язані з дослідженням лікарських засобів та медичних виробів, з метою 

встановлення та вивчення їх впливу на досліджуваних (людину) [58] (цей термін 

докладно розглянутий надалі, крім того, відповідно до наявної практики, слова 

дослідження/випробування у цій сфері є взаємозамінними). 
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1.3 Правове регулювання клінічних досліджень лікарських засобів 

 

Так, безпосереднім законодавчим актом у сфері КВ лікарських засобів є 

Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 [59]. Необхідно зазначити, 

незважаючи на те, що в цьому законі регулюються питання вказаної сфери, 

визначення у ньому або іншому акті не нижчого ієрархічного рівня поняття КВ 

лікарського засобу не надано, що може спричинити, у разі внесення змін до 

підзаконних актів, до значної зміни розуміння складових цього поняття. У Законі 

визначається лише їх мета – встановлення або підтвердження ефективності та 

нешкідливості лікарського засобу. 

Визначені обов’язкові вимоги для прийняття рішення про проведення КВ: 

1) позитивний висновок експертизи матеріалів доклінічного вивчення 

щодо ефективності лікарського засобу та його безпечності; 

2) переконливі дані про те, що ризик побічної дії лікарського засобу буде 

значно нижчим за очікуваний позитивний ефект; 

3) позитивна оцінка етичних та морально-правових аспектів програми 

КВ комісією з питань етики. 

На підставі аналізу вказаного положення та наявних міжнародно-правових 

вимог, вважаємо, що вимагається виконання одночасно усіх умов для 

позитивного рішення. 

Крім того, у ст.7 вказаного Закону визначаються права замовника КВ: 1) на 

одержання інформації про його хід; 2) на ознайомлення з результатами клінічної 

експертизи; 3) на порушення клопотання про заміну ЛПЗ, де проводяться КВ. 

У ст.8 ЗУ «Про лікарські засоби» також визначається коло осіб, які можуть 

долучатись до КВ лікарських засобів, що буде розглянуто у відповідній частині 

дисертаційного дослідження. 

Крім того, перелічуються механізми захисту прав досліджуваного: 1) 

надання пацієнту (добровольцю) інформації щодо суті та можливих наслідків 

випробувань, властивостей лікарського засобу, його очікуваної ефективності, 

ступеня ризику; 2) обов’язковості одержання письмової згоди досліджуваного або 
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його законних представників; 3) страхування життя та здоров'я досліджуваного 

замовником КВ; 4) обов’язковості зупинення випробувань керівником у разі 

виникнення загрози здоров'ю або життю досліджуваного у зв'язку з їх 

проведенням, а також за бажанням досліджуваного або його законного 

представника; 5) контроль з боку центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, шляхом прийняття рішення 

про припинення КВ лікарського засобу чи окремих їх етапів у разі виникнення 

загрози здоров'ю або життю пацієнта(добровольця) у зв'язку з їх проведенням, а 

також у разі відсутності чи недостатньої ефективності його дії, порушення 

етичних норм. 

Наступним нормативним актом, який регулює проведення КВ лікарських 

засобів, є наказ МОЗ України від 23.09.2009 №690 «Про затвердження Порядку 

проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів 

клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики» [60]. 

Порядок містить у собі положення, що регулюються різними галузями 

права, окрім цивільних правовідносин він стосується господарських, 

адміністративних, податкових, трудових та ін. суспільних відносин, які не є 

предметом дослідження даної дисертаційної роботи, а тому будуть розглянуті 

лише в необхідних для даної роботи обсягах. 

Вказаний Порядок поширюється на всі види КВ лікарських засобів, за 

винятком неінтервенційних досліджень (дослідження, у якому лікарські засоби 

призначаються звичайним способом відповідно до затвердженої інструкції з 

медичного застосування (п.2.1. розділу ІІ Порядку)) та клінічних досліджень, які 

проводяться без участі фармацевтичних компаній у рамках науково-дослідних 

робіт. 

Аналізуючи вказаний обсяг правового регулювання, по-перше, виключення 

неінтервенційних досліджень є цілком обґрунтованим, адже його визначення 

виходить за межі регулювання медичних експериментів, в цьому випадку 

відсутнє медичне втручання та застосовуються лише аналіз даних за допомогою 

епідеміологічних методів. По-друге, виокремлюються некомерційні науково-
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дослідні КВ лікарських засобів. 

У п.14 Преамбули Директиви 2001/20/ЄС вказується, що некомерційні КВ, 

які проводяться без участі фармацевтичної галузі, можуть мати велику користь 

для відповідних пацієнтів, у зв’язку з цим передбачене деяке спрощення 

процедури їх проведення (відсутність особливого процесу виробництва, упаковки 

та маркувань лікарських засобів). Регламент (ЄС) №536/2014 розвиває ці 

положення та спонукає держави-члени до стимулювання досліджень, які 

проводяться некомерційними спонсорами за рахунок державних фондів та 

благодійних організацій, при цьому не погіршуючи якість вказаних досліджень. 

Так як науково-дослідні КВ лікарських засобів можуть мати за мету 

встановлення або підтвердження ефективності та нешкідливості лікарського 

засобу, то на них поширюються вимоги ЗУ «Про лікарські засоби», який в будь-

якому випадку у ст.7 передбачає подання заяви для їх проведення 

підприємствами, установами, організаціями або громадянами до центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

здоров’я та у визначеному цим органом переліку ЛПЗ.  

Крім того, обов’язковим є отримання рішення про їх проведення від ЦОВВ, 

що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. 

Також звертаємо увагу, що в Україні не існує механізму визначення участі, 

або відсутності такої, фармацевтичної компанії у КВ, в тому числі 

опосередкованості такої участі через інших суб’єктів. Напевно нормотворець ввів 

це виключення з метою застосування спрощеної процедури для некомерційних 

спонсорів (замовників) КВ та дослідників, які не матимуть конфлікту інтересів 

щодо результатів дослідження, адже будь-яка фармацевтична компанія 

заінтересована у позитивному результаті КВ. Однак, це не може виключати 

необхідності деталізованого регулювання усіх інших питань проведення таких 

досліджень, окрім запобігання втручання заінтересованих суб’єктів. На цей час 

жодного нормативно-правового акту, який регулює порядок проведення 

некомерційних КВ лікарських засобів, які проводяться без участі фармацевтичних 

компаній у рамках науково-дослідних робіт, в Україні не існує. Таким чином, 
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щодо некомерційних науково-дослідних КВ лікарських засобів існує нормативна 

прогалина, відповідно до якої дослідник повинен отримати дозвіл (рішення) на 

проведення КВ, однак порядок його надання відсутній, що позбавляє можливості 

орган влади його надати. 

На нашу думку, у зв’язку з некомерційністю таких досліджень та 

гармонізованістю вимог до усіх видів КВ, на них також можливо поширити 

вимоги Порядку проведення клінічних випробувань, передбачивши спрощення 

процедур, які в першу чергу спрямовані на обмеження впливу на результат 

досліджень комерційно зацікавлених суб’єктів, а також, на зниження їх загальної 

вартості, зокрема процедур їх експертизи (така можливість передбачена й у ст.86 

Регламенту (ЄС) №536/2014). 

У абз.2 пункту 1.3 глави 1 розділу I Порядку передбачається, що він не 

поширюється на всі види КВ тканинних і клітинних трансплантатів, у тому числі 

стовбурових клітин хордової (пуповинної) крові. Зазначені випробування 

регулюються наказом МОЗ України від 10.10.2007 №630 «Про затвердження 

Порядку проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних 

трансплантатів та експертизи матеріалів клінічних випробувань й унесення змін 

до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи 

матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом МОЗ України від 

13.02.2006 №66» [61], які розглянуті нижче. 

У Порядку дається визначення поняттю КВ лікарського засобу – це 

науково-дослідницька робота, метою якої є будь-яке дослідження за участю 

людини як суб'єкта дослідження, призначене для виявлення або підтвердження 

клінічних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та/або інших ефектів, у тому 

числі для вивчення усмоктування, розподілу, метаболізму та виведення одного 

або кількох лікарських засобів та/або виявлення побічних реакцій на один або 

декілька досліджуваних лікарських засобів з метою оцінки його (їх) безпечності 

та/або ефективності. При цьому під лікарськими засобами розуміються речовини 

або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які 

застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та 
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лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму. 

Таке визначення майже повністю відтворює визначення, передбачене у 

Директиві 2001/20/ЄС. Регламент (ЄС) №536/2014 передбачає іншу його 

побудову. Спочатку тлумачиться поняття клінічного вивчення (clinical study), 

яким є будь-яка дослідницька робота, що проводиться за участі людини і 

спрямована на: виявлення або перевірку клінічних, фармакологічних чи інших 

фармакодинамічних ефектів одного або декількох лікарських препаратів; 

виявлення будь-яких небажаних реакцій на один або декілька лікарських 

препаратів; або вивчення абсорбції, розподілу, метаболізму або виведення одного 

або більше лікарських препаратів; з метою встановлення безпеки і (або) 

ефективності таких лікарських препаратів. Під клінічними дослідженнями 

розуміється таке клінічне вивчення (clinical study), яке задовольняє одній з 

наступних умов: 

1) призначення досліджуваному конкретної терапевтичної стратегії 

відбувається заздалегідь і не є нормальною клінічною практикою в зацікавленій 

державі-члені; 

2) рішення про призначення досліджуваного лікарського препарату 

приймається разом з рішенням про включення досліджуваного в клінічне 

вивчення; або 

3) досліджуваним, крім нормальної клінічної практики, проводяться 

додаткові процедури діагностики або моніторингу. 

Під «нормальною клінічною практикою» (normal clinical practice) 

розуміється режим застосування, якому зазвичай слідують для лікування, 

запобігання або діагностики захворювання або розладу. 

Таким чином, у зазначеному Регламенті деталізовані відмінності клінічних 

досліджень від неінтервенційних досліджень, що є слушним для сприйняття 

вітчизняним законодавцем. Крім того, підкреслюємо, що обидва акти ЄС 

розповсюджуються й на некомерційні КВ. 

Також, у Порядку надані визначення основним учасникам досліджень, а 

саме: виробник лікарського засобу; досліджуваний (суб'єкт дослідження); 
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дослідник/співдослідник; ЛПЗ; заявник КВ; пацієнт (здоровий доброволець); 

спонсор та ін. 

У ІІІ розділі Порядку визначаються загальні принципи проведення КВ, які в 

першу чергу відтворюють та деталізують положення ЗУ «Про лікарські засоби» 

щодо забезпечення прав, безпеки та благополуччя досліджуваних. 

Вказаним Порядком підтверджуються загальнопроголошені принципи 

добровільності участі, завчасної інформованості досліджуваних та перевищення й 

виправдовуваності користі над імовірними ризиками, дотримання мети 

встановлення або підтвердження ефективності та нешкідливості лікарського 

засобу. 

У Порядку також встановлені вимоги до договірних відносин у цій сфері, 

вимоги до страхування. 

Крім того, встановлюється обов’язок дотриманням вимог та принципів 

Належної клінічної практики (GCP – Настанова «Лікарські засоби. Належна 

клінічна практика»), яка є сукупністю правил щодо планування, виконання, 

оцінки і документування КВ лікарських засобів, додержання яких забезпечує 

точність отриманих даних, захист прав осіб, які беруть участь у випробуваннях, 

конфіденційність даних про цих осіб [62]. 

Незважаючи на етично-науковий характер Настанови та відсутність її 

державної реєстрації як нормативно-правового акту, затвердження її як складової 

частини наказу МОЗ України та пряма вказівка на обов’язковість її використання 

в якості стандарту відповідної діяльності у міжнародно-правових актах та 

законодавстві України визначає обов’язковість дотримання її положень для усіх 

учасників КВ. 

Крім того, вказана імплементована Настанова є прямим перекладом 

міжнародного стандарту, до якого внесені редакційні та структурні зміни, які 

прямо визначені у Національному вступі до Настанови, які пов’язані з деякими 

особливостями стандартизації в Україні (п.«а») та хронологічно-мовними (п.п. 

«б» – «г») та освітніми (п.«д») особливостями, тобто не змінюють суть документу. 
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1.4 Правове регулювання клінічних досліджень інших медичних 

предметів 

 

Проведення КВ медичної техніки та виробів медичного призначення раніше 

регулювалися наказом МОЗ України від 03.08.2012 №616 «Про затвердження 

Правил проведення клінічних випробувань медичної техніки та виробів 

медичного призначення і Типового положення про комісію з питань етики» [63]. 

Однак, у зв’язку зі скасуванням державної реєстрації медичних виробів, замість 

якої введено процедуру оцінки відповідності медичних виробів технічним 

регламентам щодо медичних виробів, 28.03.2017, на підставі наказу МОЗ України 

від 23.01.2017 №51 «Про визнання такими, що втратили чинність, наказів МОЗ 

України з питань державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного 

призначення» [64], вказані Правила втратили чинність. 

На цей час питання проведення КВ виробів медичного призначення 

регулюються лише на рівні підзаконних актів, а саме: Технічним регламентом 

щодо медичних виробів, затверджений постановою КМУ від 02.10.2013 №753 

[65] (розповсюджується на медичні вироби та допоміжні засоби до них, крім 

медичних виробів для діагностики in vitro (щодо яких досліди за участю людей 

відсутні у зв’язку з тим, що in vitro (лат. «в склі») – це технологія виконання 

експериментів, коли досліди проводяться «в пробірці» – поза живим організмом. 

У загальному сенсі цей термін протиставляється терміну in vivo – експеримент на 

живому організмі (на людині або на тваринній моделі) [66], активних медичних 

виробів, які імплантують, лікарських засобів та деякі інші предмети), Технічним 

регламентом щодо активних медичних виробів, які імплантують, затверджений 

постановою КМУ від 02.10.2013 №755 [67]. 

Крім того, вимоги до вказаних досліджень визначені у ДСТУ EN ISO 

14155:2015 «Клінічні дослідження медичних виробів для людей. Належна 

клінічна практика» (EN ISO 14155:2011 + EN ISO 14155:2011/Cor.1:2011, IDT) 

[68]. Цей національний стандарт визнаний як такий, що гармонізований з 

міжнародними та європейськими нормативними документами (відповідно до 
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затвердженого МОЗ України переліку) [69; 70], він є імплементацією в Україні 

стандарту Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), якою оновлені 

попередні стандарти ще у 2011 р. [71]. Однак, згідно з ч.2 ст.23 ЗУ «Про 

стандартизацію» [72], національні стандарти застосовуються на добровільній 

основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена 

нормативно-правовими актами. Незважаючи на відсутність прямого обов’язку 

використання саме цих стандартів під час КВ медичних виробів, згідно зі 

згаданими регламентами, медичні вироби, що відповідають вимогам 

національних стандартів, включених до переліку національних стандартів, які 

відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне 

застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів 

вимогам цього Технічного регламенту, вважаються такими, що відповідають 

вимогам цього Технічного регламенту. Тобто дотримання вищевказаного 

національного стандарту є підставою для введення відповідних медичних виробів 

в обіг. 

Згадані Технічні регламенти розглядають КВ в рамках клінічного 

оцінювання виробів. Визначення КВ надається лише у Технічному регламенті 

щодо активних медичних виробів, як будь-яке систематичне дослідження, що 

здійснюється під час використання виробу за призначенням одним або кількома 

споживачами, метою якого є оцінка безпеки або експлуатаційних характеристик 

виробу [67]. 

Проте, узагальнюючою виступає мета дослідження, передбачаючи 2 

варіанти [65, 67]: 

1) підтвердження відповідності роботи виробів параметрам, зазначеним 

вимогами до таких виробів та передбаченими виробником; 

2) визначення будь-яких небажаних побічних ефектів, що виникають за 

передбачених виробником умов використання виробу, та оцінка ризиків шляхом 

їх порівняння із запланованими характеристиками медичних виробів. 

Також ці Регламенти зобов’язують під час проведення таких КВ 

дотримуватись Гельсінської декларації та визначають їх методи та загальні 
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вимоги до процедури проведення (наявність плану дослідження, достатність 

кількості спостережень, еквівалентність умов дослідження до нормальних умов 

використання, всебічність дослідження усіх властивостей, надання письмового 

звіту по завершенню з критичною оцінкою усіх зібраних даних та ін.). 

Зазначені вимоги повністю відповідають передбаченим у нормативних 

актах ЄС, однак, повна відсутність деталізації вимог, які базуються на принципах 

Гельсінської декларації, на яку посилаються вказані документи, породжує цілу 

низку проблем. 

По-перше, як зазначалось у огляді вказаної Декларації, вона містить велику 

кількість рамково-декларативних норм, які вимагають їх конкретизацію та 

імплементацію національним законодавцем. 

По-друге, сам статус документу та суб’єкт прийняття, на нашу думку, не 

дозволяє робити цей документ єдиним ґрунтовним базисом правового 

регулювання суспільних відносин, які є дужим вразливими до можливих 

зловживань та порушень, адже безпосередньо стосуються життя та здоров’я 

людини. 

По-третє, досить дивним є відсутність посилання на будь-які національні 

правові акти, адже, як вже зазначалось, певні норми з цих питань загального 

характеру містить КУ, ЦК України та деякі інші. 

Останнє положення потребує порівняння зі скасованим наказом МОЗ 

України від 03.08.2012 №616 «Про затвердження Правил проведення клінічних 

випробувань медичної техніки та виробів медичного призначення і Типового 

положення про комісію з питань етики» із цими загальними правилами. 

Так, зазначені Правила мали комплексний характер та стосувались усіх 

медичних виробів, що забезпечувало єдність правового регулювання. В них 

надавалося визначення усім основним поняттям, які застосовуються у цій сфері. 

Зокрема, більш детально визначали термін «клінічне випробування медичного 

виробу», як будь-яке заплановане науково-практичне дослідження, що 

проводиться за участю пацієнта (добровольця), спрямоване на перевірку 

показників якості, безпеки, ефективності та/або виявлення небажаних реакцій з 
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боку організму пацієнта (добровольця), досліджуваного під час експлуатації 

(використання) незареєстрованого в Україні медичного виробу або такого, що 

використовується за новим призначенням, яке проводиться у ЛПЗ до виведення 

медичного виробу на ринок. 

Крім того, встановлювалось більш жорстке регулювання деяких аспектів 

проведення вказаних випробувань, в порівнянні з Гельсінською декларацією, 

зокрема передбачалась за загальним правилом отримання лише письмової ІЗУКВ. 

Зазначимо, що нормативно-правове регулювання будь-якої діяльності не 

може підмінятись затвердженням певних стандартів, адже, в тому числі у зв’язку 

з відсутністю процесу їх юстування, вони не набувають статусу нормативно-

правового акту, а тому не можуть розглядатися як певне спеціалізоване правове 

регулювання відповідної галузі. 

Окремо необхідно звернути увагу на положення Конституції України та ЦК 

України щодо досліджуваних, адже вони передбачають можливість залучення 

лише дієздатних осіб. Цю правову колізію буде розглянуто у відповідному 

розділі, однак, згідно з чинним законодавством щодо медичних виробів, яке не 

має жодних спеціальних норм до зазначених вище положень (у зв’язку з 

неможливістю прирівняння до них національних стандартів), призводить до 

висновку, що в Україні КВ медичних виробів щодо дітей (малолітніх та 

неповнолітніх), осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних заборонені (проте 

є дозволеним згідно з міжнародною практикою, в тому числі стандартом ISO 

14155:2011 (п.4.7), яким прямо надаються додаткові заходи захисту прав: 

новонароджені, діти або підлітки, особи, що мають серйозне захворювання або 

знаходяться без свідомості, особи з психічними порушеннями, особи з розумовою 

відсталістю, в критичному стані, проте залучення не забороняється). Це створює 

великий дисбаланс у захисті їх права на життя, адже частина медичних виробів 

призначені саме для цих категорій осіб, однак їх дослідження не є можливими. 

На нашу думку є декілька шляхів вирішення вказаної проблеми. 

Перший: поширити дію Порядку і на медичні вироби, з певними 

уточненнями, враховуючи відповідну специфіку. Це є найбільш простий шлях, 
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адже саме цей Порядок є на цей час найбільш комплексним документом в сфері 

КВ. 

Другий: на перший погляд можна говорити про застосування такого 

інституту як «аналогія закону», передбачений ч.1 ст.8 ЦК України, та таким 

чином не змінюючи чинне законодавство поширити на медичні вироби 

положення ЗУ «Про лікарські засоби», у зв’язку з подібністю за змістом вказаних 

відносини. Проте, ці відносини вже врегульовані ЦК України, а тому відсутня 

прогалина правового регулювання як така, та зазначений інститут не дозволяє 

поширити застосування аналогічних підзаконних актів (аналогія закону 

розповсюджується лише на законодавство у вузькому розумінні) [73]. 

Третій: на нашу думку найбільш прийнятним та комплексним вирішенням 

вказаної проблеми є розроблення та прийняття відповідного закону щодо КВ, 

який дозволить встановити загальні засади їх проведення для усіх їх можливих 

видів, в тому числі які не мають окремого спеціального нормативного 

регулювання на цей час. 

Ще один вид клінічних досліджень в Україні, який не має жодних положень 

спеціального характеру на рівні законів та регулюється окремо від досліджень 

лікарських засобів, є КВ тканинних і клітинних трансплантатів. Зазначений вид 

випробувань врегульований наказом МОЗ України від 10.10.2007 №630 «Про 

затвердження Порядку проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних 

трансплантатів та експертизи матеріалів клінічних випробувань й унесення змін 

до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи 

матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом МОЗ України від 

13.02.2006 №66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за 

№252/12126» [61]. 

Зазначені КВ мають велику цінність як для науки, так і для практичної 

медицини, адже стосуються до кінця не досліджених характеристик стовбурових 

клітин, з якими пов’язують майбутнє сучасної медицини та перспективні 

напрямки її розвитку [74, с.40]. 

Згідно з вказаним Порядком [61], під КВ трансплантації клітин і тканин 
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розуміється будь-яке дослідження за участю учасника дослідження, призначене 

для виявлення або підтвердження клінічних ефектів одного або декількох 

досліджуваних клітинних або тканинних трансплантатів, та/або виявлення 

побічних реакцій на один або декілька досліджуваних клітинних або тканинних 

трансплантатів з метою підтвердження його (їх) безпечності та ефективності. 

З точки зору цивільно-правового регулювання вважаємо за необхідне 

звернути увагу на наступні аспекти проведення вказаних досліджень. 

По-перше, з визначення суб’єкта дослідження, вказаного у Порядку, 

виходить повне співпадіння з вимогами ЦК України, ними можуть бути лише 

повнолітні та дієздатні фізичні особи. 

По-друге, пряма вказівка на заборону грошової винагороди під час 

досліджень з використанням стовбурових клітин людини пов’язаних з 

перериванням вагітності та донорством анатомічного матеріалу ембріофетального 

походження (тканини і клітини мертвого ембріона (плода) людини) і 

позафетального матеріалу (анатомічні позазародкові матеріали (пуповина, 

плацента, плідні оболонки), а також амніотична рідина мертвого ембріона (плода) 

людини). 

По-третє, додаткові вимоги під час використання анатомічного матеріалу 

ембріофетального походження або позафетальний матеріал: згода на таке 

донорство може бути отримана лише після того, як жінкою прийнято остаточне 

рішення про переривання вагітності; лікар, відповідальний за переривання 

вагітності і спостереження за жінкою, яка планує її перервати, та дослідник/лікар, 

який надалі використовуватиме вказаний матеріал, не можуть бути однією і тією 

самою особою; жінки, що надали інформовану згоду про використання такого 

матеріалу, не можуть вибирати спосіб використання матеріалу або конкретну 

особу, якій буде проводитись трансплантація; інформація стосовно особи жінки, 

яка надає дозвіл на використання матеріалу, та особи реципієнта є 

конфіденційною і не розголошується [61]. 

По-четверте, непряме встановлення обов’язковості страхування життя та 

здоров'я учасника дослідження, через визначення необхідності наявності 
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документа про його підтвердження щодо кожного учасника. 

По-п’яте, відсутність варіативної складової щодо вибору суб’єкта, який 

здійснює організацію і проведення вказаних випробувань – усі вказані 

дослідження проводить лише Координаційний центр трансплантації органів, 

тканин і клітин, а отже договірні відносини є більш обмеженими, у порівнянні з 

іншими видами досліджень. 

Зазначимо, що як і в попередніх видах КВ, можна виокремити цілий ряд 

норм, що мають універсальне застосування для всіх їх видів, що пояснюється 

однаковою природою цих суспільних відносин, зокрема: необхідність отримання 

вільної, усвідомленої ІЗУКВ, загальні критерії щодо науковості та ризикованості 

досліджень, встановлення переваги користі над можливими ризиками та 

суспільної/наукової необхідності, виокремлення спеціальних груп осіб, які 

потребують додаткового захисту, встановлення систем державного та 

незалежного нагляду за клінічними випробуваннями. Необхідність деталізації за 

видами виникає через те, що предметам випробувань властиві різні 

характеристики медичного, біологічного, фізичного та ін. походження, які 

призводять до наявності різного ступеня ризику для особи, яка є досліджуваною, 

а отже й до необхідності встановлення певних відмінних (додаткових) способів 

захисту її прав, їх деталізації. 

Проте, наявність спільних загальноприйнятих правових положень 

регулювання КВ, ще раз показує з одного боку можливість вироблення загального 

нормативно-правового акту в цій сфері, що встановлюватиме основні засади 

регулювання усіх видів КВ, їх уніфікації, а з іншого – підкреслює необхідність 

цього. 

Необхідність прийняття загального для усіх видів КВ нормативно-

правового акту на рівні закону викликана тим, що: 

1) дозволить встановити спеціальне правове регулювання, яке матиме 

перевагу перед іншими нормативно-правовими актами, які врегульовують сферу 

КВ, проте не враховують певну їх специфіку (такі як ЦК України, Основи, ЗУ 

«Про лікарські засоби», Кримінально-виконавчий кодекс України, ЗУ «Про 
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психіатричну допомогу» тощо); 

2) прямої вимоги ст.92 КУ в частині визначення виключно законами 

прав і свободи людини і громадянина, гарантій цих прав і свобод; 

3) наявність таких норм у цілого ряду нормативно-правових актах, 

викладених вище, що є законами, викликає необхідність введення регулювання 

саме на рівні закону (акти нижче по ієрархії не можуть їм суперечити, навіть за 

умови їх спеціалізованості); 

4) викладення правових норм в одному акті можна розглядати в якості 

систематизації відповідного законодавства, яка забезпечує упорядкування та 

вдосконалення правового регулювання, що, з врахуванням високого ступеня 

можливості нанесення шкоди охоронюваним правам особи з одного боку та 

наявність цілого ряду колізій, прогалин та деякої застарілості законодавства 

України в цій сфері, є нагальним та ефективним шляхом подальшого розвитку 

нормотворення в сфері клінічних випробувань. 

На нашу думку, такий Закон України «Про клінічні дослідження» має 

містити наступні положення: 1) уніфікований понятійний апарат; 2) загальні 

вимоги (принципи) до проведення усіх видів КВ в Україні; 3) порядок оцінки та 

отримання дозволу на проведення КВ; 4) категоризацію осіб, які можуть бути 

досліджуваними; 5) права та обов’язки досліджуваних; 6) порядок та умови 

отримання ІЗУКВ; 7) особливі умови та вимоги до залучення та захисту 

вразливих категорій осіб (з визначенням конкретних видів (недієздатних, 

неповнолітніх тощо) та загальними умовами визначення вразливої групи осіб); 8) 

повноваження державних органів, які здійснюють регулювання та контроль за 

проведенням КВ; 9) засади діяльності комісій з питань етики; 10) правовий статус 

дослідників, спонсорів, замовників, ЛПЗ та інших учасників КВ; 11) порядок 

контролю, моніторингу, звітування, припинення та зупинення КВ; 12) умови 

виробництва та ввезення на територію України предметів випробувань; 13) 

регулювання договірних правовідносин в цій сфері; 14) умови захисту 

персональних та комерційних даних; 15) положення про відповідальність та 

відшкодування шкоди; 16) взаємодію з міжнародними та іншими національними 
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регуляторами в сфері КВ. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Перше спеціалізоване правове регулювання КВ містило вимоги до 

порядку їх проведення для медичних закладів, в яких випробування проводились, 

їх керівників. Відповідальність та вимоги до безпосередніх дослідників, як це 

прийнято за сучасною концепцією, не встановлювались, були опосередковані та 

мали ієрархічний характер, розповсюджуючись на них через трудові 

правовідносини з відповідним ЛПЗ та членство у медичних професійних 

об’єднаннях. В той же час, вони вже містили сучасні вимоги до необхідності 

оцінки співвідношення користь/ризик випробування та інформованої згоди 

досліджуваного. 

2. Розглянуто міжнародні акти, що не мають формально обов’язкового 

характеру, проте їх положення стали загальноприйнятими мінімальними 

вимогами до будь-яких КВ та основою у розробці подальшого правового 

регулювання (Нюрнберзький кодекс та Гельсінська декларація ВМА). 

4. Першим міжнародно-правовим актом, який є обов’язковим для України 

та містить положення, що безпосередньо розповсюджуються на сферу КВ, є 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ООН, де не забороняється 

можливість проведення випробувань за участю осіб, які не здатні самостійно 

надати згоду, незважаючи на буквальний зміст положення ст.7, яке аналогічно 

відтворено у ст.28 КУ. 

5. В Україні є обов’язковим застосування положень Конвенції Ради Європи 

про права людини та біомедицину 1997 р. та додаткових протоколів до неї, 

незважаючи на нератифікацію їх на цей час. 

6. Необхідно розпочати процес імплементації в Україні Регламенту (ЄС) 

№536/2014 Європейського Парламенту і Ради від 16.04.2014 «Про клінічні 

випробування лікарської продукції, призначеної для використання людиною, а 

також скасування Директиви 2001/20/ЄС» (очікується набрання чинності у 
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2019 р.), в тому числі у зв’язку з положенням про розповсюдження його вимог на 

діяльність в Україні компаній ЄС. 

7. Існує прогалина у правовому регулюванні некомерційних КВ (які 

проводяться без участі фармацевтичних компаній у рамках науково-

дослідницьких робіт), яка може бути подолана шляхом скасування непоширення 

на них Порядку проведення КВ, з встановленням відповідних спеціальних норм, 

що спрощують їх проведення. 

8. Додержання положень, викладених у наказі МОЗ від 16.02.2009 №95 

«Про затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів» 

настанови «Лікарські засоби. Належна клінічна практика. СТ-Н МОЗУ 42-

7.0:2008», є обов’язковим, так як є імплементацією міжнародних стандартів 

діяльності в сфері КВ, незважаючи на відсутність природи нормативно-правового 

акту. 

9. Встановлена відсутність спеціального деталізованого нормативно-

правового регулювання КВ медичної техніки та виробів медичного призначення. 

В той же час, у зв’язку з необхідністю проходження оцінки відповідності їх 

технічним регламентам, з цією метою в Україні, дотримання національного 

стандарту ДСТУ EN ISO 14155:2015 «Клінічні дослідження медичних виробів для 

людей. Належна клінічна практика», може сприйматися як доказ відповідності 

медичних виробів вимогам таких технічних регламентів. Проте, підзаконний або 

рекомендаційний характер таких положень призводить до їх колізії з деякими 

законами України, що, враховуючи ієрархічну структуру, не дозволяє вирішити її 

на користь перших, а тому веде до значного обмеження можливості їх 

проведення, в першу чергу стосовно осіб, які не можуть надати ІЗУКВ. 

10. Необхідно розробити та прийняти окремий Закону України «Про 

клінічні дослідження», яким комплексно врегулювати та уніфікувати положення 

для усіх видів КВ, що з одного боку дозволить усунути розглянуті колізії та 

прогалини правового регулювання сфери клінічних випробувань, а з іншого 

дозволить встановити дійсно ефективні засоби захисту прав досліджуваних. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ОСІБ ДО КЛІНІЧНИХ 

ВИПРОБУВАНЬ 

 

2.1 Загальні положення правового статусу учасників клінічних 

випробувань 

 

Враховуючи історичні передумови формування правового регулювання КВ, 

яке в першу чергу було відповіддю на загрозу подальших зловживань у залученні 

осіб до їх проведення, примусовості або негуманного та неетичного характеру 

такої діяльності, центральне місце усього масиву цього регулювання займають 

норми щодо правового захисту таких осіб. 

Відповідно до Порядку, досліджуваний (суб’єкт дослідження) – це пацієнт 

або здоровий доброволець, який згідно з чинним порядком бере участь у КВ. Як 

можна побачити, Порядок одночасно використовує альтернативні терміни для 

визначення поняття однієї групи осіб. Зазначимо, що така ситуація склалася у 

зв’язку з відсутністю єдності у термінології як у міжнародно-правових актах, так і 

національному законодавстві та доктрині. Крім вже згаданих термінів, також 

застосовують терміни «учасник» та «об’єкт». На нашу думку, з метою уніфікації 

термінології та спрощення розуміння ролі особи у КВ, є необхідним визначити 

один термін для загального вживання, аналогічно до назв сторін цивільних 

договорів, в яких хоча вони і є суб’єктами правовідносин, їх учасниками, з метою 

більш ясного розуміння загального обсягу їх прав та обов’язків, сутності ролі у 

цих правовідносинах, встановлюється та вживається більш конкретизована назва 

(наприклад, покупець, підрядник, страховик, орендар тощо). 

На підставі вищевказаного визначення, по-перше, необхідно зазначити, що 

вживання альтернативного терміну суб’єкт дослідження відбувається не у 

загальноприйнятому юридичному (суб’єкт правовідносин – особа, яка бере участь 

у правовідношенні [75, с.99]) або науковому (суб’єкт – виробник, носій і 

розповсюджувач наукового знання [76, с.249]) значенні. 
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Зазначений термін введений до законодавства України під час прийняття 

наказу МОЗ України від 13.02.2006 №66 «Про затвердження Порядку проведення 

клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних 

випробувань і Типового положення про комісію з питань етики» [77] (втратив 

чинність на підставі наказу МОЗ №690 від 23.09.2009), у зв’язку з імплементацією 

Директиви 2001/20/ЄС. До цього часу використовувався лише термін 

«досліджуваний». 

Проте, вважаємо, що це є лише помилковим перекладом англомовної версії 

вказаної Директиви, яка у п. (i) ст.2 містить визначення терміну «subject». Однак, 

словники містять такі переклади: предмет, досліджуваний об’єкт, досліджувана 

особа, пацієнт, учасник, доброволець, хворий [78]; переклад «суб’єкт» не є 

найбільш вживаним. Більше того, німецька версія Директиви містить термін 

«Prüfungsteilnehmer» (пер. учасник дослідження [79]), французька – «participant» 

(пер. учасник [80]), польська – «uczestnik» (пер. учасник [81]), болгарська – 

участник (пер. учасник [82]). В той же час, такий фундаментальний міжнародний 

акт, як Гельсінська декларація, обґрунтовано вказує, що людина (її організм) в 

цьому випадку виступає в якості об’єкту дослідження. 

На нашу думку, термін «учасник» не конкретизує роль та правовий статус 

особи у КВ, так як виходячи з загального значення цього слова, учасниками 

будуть й усі інші особи, що беруть участь у КВ (спонсор, дослідник, замовник 

тощо); а термін «об’єкт» є суперечливим з етичної точки зору. Саме термін 

«досліджуваний» є такою уточнюючою, родовою назвою, який безпосередньо 

вказує, що під час КВ особа залучається з метою дослідження реакції її організму 

на предмет, що випробовується. На підставі цього, пропонуємо вживати найбільш 

коректний варіант – «досліджуваний». 

По-друге, розрізняється дві категорії досліджуваних: пацієнт та здоровий 

доброволець. При цьому, ним дається одне визначення – особа, яка може бути 

залучена як досліджуваний до КВ лікарського засобу. Для більш детального 

з’ясування цих категорій необхідно звернутися до інших правових норм. 

Згідно з Основами, пацієнтом є фізична особа, яка звернулася за медичною 
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допомогою та/або якій надається така допомога. Проте таке визначення, на нашу 

думку, не можна безпосередньо застосовувати до КВ, адже вони не є медичною 

допомогою, а є дослідною діяльністю. Законодавство ЄС взагалі не вживає 

терміни «пацієнт» чи «здоровий доброволець», а тлумачить термін 

«досліджуваний» як особа, що бере участь у КВ, яка або застосовує 

досліджуваний лікарський засіб, або входить до контрольної групи. Таке 

визначення ще раз підтверджує тезу про те, що необхідно не розглядати КВ в 

якості лікування, медичної допомоги. 

В такому разі, на нашу думку, під пацієнтом можна розуміти особу, яка 

залучається за добровільною згодою як досліджуваний до КВ у зв’язку з 

наявністю захворювання, щодо якого є вірогідність, що предмет випробування 

має ефективні та безпечні фармакологічні властивості, які встановлюються та/або 

перевіряються в ході цього дослідження. 

Визначення поняття «здоровий доброволець» у нормативно-правовій базі 

України відсутнє. Одне з визначень запропоноване В. Є. Добровою, а саме особа, 

яка залучається за добровільною згодою як досліджуваний до КВ з причини 

немедичного характеру та яка не отримує прямої користі для свого здоров’я від 

участі у дослідженні [83, с.9]. Проте, на нашу думку, формулювання «залучається 

… з причини немедичного характеру» є не досить коректним, адже в цьому 

випадку залучення будь-якого досліджуваного має за мету спостереження за 

реакцією його організму на предмет випробування. Необхідним є встановлення 

характеристик такого предмету, тобто основою є не причина, а наявність чи 

відсутність зв’язку між станом особи у медичному розумінні та характеристиками 

предмету випробування. 

Крім того, необхідно звернути увагу на те, що КВ лікарських засобів, 

медичних виробів та інші подібні дослідження навіть у своїх визначеннях не 

вказують на первісну мету отримання безпосередньої користі особою, яка 

залучається до них, а, натомість, нею є встановлення певних характеристик 

предмету, що досліджується. 

Це ж положення підтверджується й тим, що з розвитком сучасної науки у 
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Гельсінській декларації, як вже зазначалося, було видалене чітке розмежування 

між терапевтичними та нетерапевтичними дослідженнями. 

Зважаючи на це, пропонуємо таке визначення «здорового добровольця» – 

особа, яка залучається за інформованою згодою як досліджуваний до КВ, щодо 

якої відсутні медичні показання для застосування предмету випробування та яка 

не отримує прямої користі для свого здоров’я від участі у дослідженні. 

По-третє, потребує узгодження понятійний апарат із ЗУ «Про лікарські 

засоби», в якому використовуються терміни пацієнт та доброволець, а не суб’єкт 

дослідження, здоровий доброволець. 

Окремо зауважимо, що ми не можемо погодитись з позицією 

Н.Г. Кашканової про співвідношення категорій «пацієнт» та «піддослідний» 

(досліджуваний, у сфері КВ), як категорії «загальне» та «особливе», з тієї точки 

зору, що категорія досліджуваних є лише одним з видів осіб, що звертаються за 

медичною допомогою, які за загальною термінологією у цій сфері є пацієнтами 

[84, с.85]. По-перше, наведене національне та міжнародне законодавство у сфері 

КВ чітко виділяє таку окрему категорію осіб, як досліджувані, наділяючи їх 

окремим правовим статусом, по-друге, категорію «пацієнт» визначають лише 

одним з видів досліджуваних, поряд із здоровими добровольцями, по-третє, 

сучасні наукові підходи до місця КВ як сфери діяльності вимагають не 

ототожнювати їх з наданням медичної допомоги, підкреслюючи науково-

експериментальний характер, як нами буде висвітлено надалі. 

З наведених у нормативно-правових актах визначень не можливо прийти до 

висновку щодо вимог стосовно віку та правоздатності досліджуваних (окрім 

Порядку проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних 

трансплантатів, в якому прямо визначається їх повнолітність та дієздатність). 

У ЦК України визначено, що така особа має бути повнолітньою, дієздатною 

та надати вільну згоду. Проте, для КВ лікарських засобів встановлене виключення 

через бланкетну норму «відповідно до закону» (абз.2 ч.3 ст.281 ЦК України). 

У зв’язку з відсутністю у будь-яких інших законах загального характеру 

положень про КВ, з цього можна визначити загальне правило для проведення КВ 
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– досліджуваним може бути лише повнолітня, дієздатна фізична особа, яка надала 

вільну згоду. 

Незважаючи на відсутність у абз.1 ч.3 ст.281 ЦК прямого посилання на 

«повну цивільну дієздатність», за загальним правилом вважається, що вимога 

цивільної дієздатності має на увазі саме це. Таким чином, особи з обмеженою 

цивільною дієздатністю або визнані недієздатними не можуть бути 

досліджуваними. 

Безпосередньо у ЦК України відсутнє тлумачення терміну «вільна згода». У 

Нюрнберзькому кодексі добровільна згода складається з таких компонентів: 

юридична уповноваженість особи давати таку згоду; можливість вільного вибору 

без впливу будь-яких елементів насилля, омани, шахрайства, хитрування або 

інших скритих форм примусу чи насильства; володіння достатніми знаннями, щоб 

зрозуміти суть експерименту та прийняти усвідомлене рішення. 

При цьому ознака володіння достатніми даними (інформованість) 

складається з таких компонентів: поінформованість про дослідний характер 

випробування, його мету, завдання, тривалість, приблизну кількість учасників, 

про предмет випробування та вірогідності побічних реакцій, права та обов'язки, 

незручності та очікуваний ризик, користь для досліджуваного, альтернативні 

медичні методи, витрати, виплати та компенсації, право вийти в будь-який час з 

дослідження тощо [85, с.43]. 

Додатковий протокол в галузі біомедичних досліджень від 25.01.2005 

передбачає, що згода має відповідати вимогам: усвідомленості, вільності, 

недвозначності, чіткості і документальної підтвердженості (ст.14). 

Відповідно до Директиви 2001/20/ЄС, ІЗУКВ – рішення (яке повинно бути 

викладено в письмовій формі і на якому повинні стояти дата і підписи) про участь 

в КВ. Це рішення приймається добровільно після належного інформування про 

характер, значущість, наслідки та ризики дослідження і відповідним чином 

документується. Рішення приймається будь-якою дієздатним особою, що може 

дати згоду або (якщо особа недієздатна і не може дати згоду) його (її) законним 

представником. Якщо зазначена особа не може дати письмову згоду, у виняткових 
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випадках може бути надано усну згоду в присутності, принаймні, одного свідка 

(відповідно до того, як це передбачено національним законодавством). 

Відповідно до п.2.1. Порядку, ІЗУКВ – рішення взяти участь у КВ, яке має 

бути складено в письмовій формі, датоване та підписане, приймається 

добровільно після належного поінформування про характер КВ, його значення, 

вплив та ризик, відповідним чином документально оформляється особою, яка 

спроможна дати згоду, або її законним представником (близьким родичом); у 

виняткових випадках, якщо відповідна особа неспроможна писати, вона може 

дати усну згоду в присутності щонайменше одного свідка, який засвідчує згоду 

суб’єкта дослідження в письмовій інформованій згоді. 

Зазначимо, що вищенаведені визначення є різним ступенем узагальнення 

основних вимог до ІЗУКВ. Враховуючи їх, пропонуємо наступне загальне для 

клінічних випробувань визначення ІЗУКВ – це відповідним чином оформлена 

згода особи стати досліджуваним у КВ, вільно висловлена особою, яка має право 

надавати таку згоду, здатною зрозуміти інформацію, яка попередньо їй надана в 

достатньому обсязі про характер КВ, його значення, вплив, ризики та можливі 

незручності чи шкоду здоров’ю, які можна очікувати, під час надання якої 

відсутні будь-які форми примусу чи насильства щодо такої особи. Вважаємо, що 

конкретні вимоги стосовно документування, його форми та виключення із 

загального правила повинні наводитись окремо від вказаного поняття, з метою 

більш простого та логічного його розуміння. Пропонуємо уніфікувати 

термінологію щодо «добровільної», «вільної», «усвідомленої» згоди особи, 

використовуючи загальний термін «інформована згода на участь у клінічному 

випробуванні». Більш детально основні характерні ознаки та правова природа 

ІЗУКВ розглянуті у наступному розділі. 

Таким чином, за загальним правилом для усіх КВ, досліджуваним може 

бути особа, яка досягла 18 років (повнолітня), дієздатність якої не є обмеженою та 

її не позбавлена, та яка на основі завчасно отриманої достатньої інформації про 

дослідження надала інформовану згоду на участь у випробуванні. 

Відповідно до абз.2 ч.3 ст.281 ЦК України із загального правила 
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встановлене виключення для КВ лікарських засобів. Так, ч.1 ст.8 ЗУ «Про 

лікарські засоби» відтворює вже згадані положення, тобто досліджуваним може 

бути повнолітня, дієздатна особа, яка надала згоду. Проте, ця норма посилює, у 

порівнянні із загальними міжнародними актами та законодавством України 

вимоги до такої згоди – встановлюється обов’язковість письмової форми такої 

згоди, що відповідає вимогам актів ЄС. 

Надалі у ст.8 вказаного закону визначений розширений перелік осіб, які 

можуть брати участь у КВ лікарських засобів, із зазначенням додаткових гарантій 

захисту їх прав, а саме за участю: малолітніх, неповнолітніх, недієздатних та осіб 

з обмеженою дієздатністю. 

В той же час, встановлені додаткові обмеження щодо малолітніх або 

неповнолітніх осіб, які позбавлені батьківського піклування, усиновлених дітей 

або дітей-сиріт, які в жодному випадку не можуть залучатись до КВ лікарських 

засобів. 

Основами (ч.1 ст.45) встановлена заборона щодо всіх нетерапевтичних 

досліджень (науково-дослідних експериментів) на участь у них: 1) хворих, 2) 

ув'язнених, 3) військовополонених, 3) терапевтичного експерименту на людях, 

захворювання яких не має безпосереднього зв'язку з метою досліду. 

Проте, по-перше, дивною виглядає конструкція вказаної норми, яка 

встановлює види обмежень щодо суб’єктів для нетерапевтичних експериментів, а 

перелічує у собі як один з них терапевтичний експеримент. По-друге, зважаючи 

на міжнародно-правову практику, не вбачаємо жодних підстав, у разі надання 

ІЗУКВ особою, яка усвідомлює значення своїх дій, встановлювати обмеження 

щодо участі усіх хворих. Це положення жодним чином не тлумачить таке 

обмеження, поняття «хворий» включає в собі і особу із нежиттю, що жодним 

чином не може відносити її до категорії уразливих суб’єктів. З іншого боку, якщо 

законодавець мав на увазі осіб, захворювання яких мають вплив на вільність 

надання згоди, то є необхідним зробити таке уточнення, що буде відповідати меті 

встановлення додаткових обмежень, зокрема, відповідно до ч.3 ст.6 Конвенції про 

права людини та біомедицину, де встановлена подібна норма, а саме: «Якщо 
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відповідно до законодавства повнолітня особа внаслідок психічного 

захворювання, хвороби або через аналогічні причини є недієздатною давати згоду 

на втручання, втручання може здійснюватися тільки із дозволу її представника 

або органу влади, або особи, або закладу, визначеного законом». Тобто прямо 

встановлений зв’язок між хворобою та нездатністю дати ІЗУКВ. 

По-третє, всі міжнародно правові акти з вказаних питань пов’язують 

обмеження та додаткові гарантії щодо уразливих контингентів з неможливістю 

надання ними особисто ІЗУКВ та, у зв’язку з цим, вимагають наявність 

обов’язкової спрямованості на отримання безпосередньої вигоди або користі для 

даної групи осіб та неможливості проведення досліджень за участі не уразливих 

категорій [36, с.147]. Загальне обмеження щодо хворих та осіб, захворювання 

яких не мають безпосереднього зв'язку з метою досліду, не відповідає цій логікі 

та, на нашу думку, суперечить конституційному праву на невтручання в приватне 

життя з боку держави. 

По-четверте, вказані положення протирічать науковій необхідності участі 

здорових добровольців (контрольних груп) у КВ. 

На підставі викладеного, вважаємо за необхідне виключити із ст.45 Основ 

обмеження щодо нетерапевтичних досліджень щодо хворих та терапевтичного 

експерименту на людях, захворювання яких не має безпосереднього зв'язку з 

метою досліду. Проте, необхідно додати положення про обмеження таких 

експериментів щодо уразливих категорій досліджуваних (окрім наявних 

ув’язнених та військовополонених), надавши певні критерії такого стану особи. 

Крім того, на нашу думку, необхідно звернути увагу на термінологічну 

невідповідність Основ та КВК України. Так, відповідно до абз.3 ч.1 ст.8 КВК 

України, засуджені не можуть бути піддані медичним або іншим подібним 

дослідженням незалежно від їх згоди. В той же час Основи встановлюють такі 

обмеження лише для ув’язнених. В статусі засудженої особа перебуває з моменту 

коли вирок щодо неї набрав законної сили і до моменту коли судимість у цієї 

особи буде погашена або знята [86, с.83]. Тобто навіть особи, які не засуджені до 

позбавлення волі, повністю позбавлені права на отримання медичної допомоги, 
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яке може проявлятись через участь у КВ щодо нових та передових лікарських 

засобів чи медичних виробів. Також, відсутній обов’язок такої особи повідомляти 

про свій статус лікарям, чи навпаки, лікарям перевіряти наявність судимості, що 

може призвести до порушення встановленого законодавства. На цій підставі 

пропонуємо обмеження, визначене у абз.3 ч.1 ст.8 КВК України, застосовувати 

виключно до ув’язнених та у випадку не отримання ними безпосередньої 

медичної користі від участі у випробуванні. 

Обмеження щодо виключно терапевтичного характеру випробувань 

стосовно військовополонених зумовлені, зокрема, положеннями Женевської 

конвенції про поводження з військовополоненими, ратифікованої Україною 

03.07.1954, в якій у ст.13 міститься положення, що жодного військовополоненого 

не можна піддавати фізичному каліченню або медичним чи науковим 

експериментам будь-якого характеру, які не обґрунтовані потребою в проведенні 

медичного, стоматологічного або стаціонарного лікування військовополоненого 

та не здійснюються в його інтересах [87]. 

Таким чином, якщо об’єднати усі розрізнені акти законодавства з цих 

питань, то у КВ (окрім лікарських засобів – в частині віку та дієздатності), може 

бути особа: 1) яка досягла 18 років (повнолітня), 2) дієздатність якої не є 

обмеженою та не позбавлена її, 3) яка на основі завчасно отриманої достатньої 

інформації про дослідження надала ІЗУКВ, 4) у разі відсутності безпосередньої 

користі її здоров’ю, не є хворою, ув'язненою або військовополоненою, 5) у разі 

наявності такої користі, мета випробування має бути безпосередньо пов’язане з 

захворюванням, 6) не є засудженою. 

Тобто, буквальне тлумачення вказаних положень не дозволяє розробляти та 

впроваджувати будь-які нові розробки у галузі медичних виробів, які можуть 

призначатись лише для дітей, позбавляють будь-якого доступу до найновіших 

досягнень науки у лікувальній галузі для засуджених. 

З урахуванням вищевказаних положень, пропонуємо, по-перше, встановити 

обмеження виключно в залежності від наявності користі здоров’ю досліджуваних, 

по-друге, переглянути перелік можливих суб’єктів та додаткові гарантії їх прав, 
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по-третє, передбачити єдиний загальний перелік таких осіб у відповідному 

нормативно-правовому акті щодо КВ. На цій підставі пропонуємо наступну 

редакцію ч.1 ст.45 Основ починаючи з другого речення: «Медико-біологічні 

експерименти за участю особи, яка судом визнана недієздатною або цивільна 

дієздатність якої обмежена, малолітньої або неповнолітньої особи проводяться 

лише у випадках, пов'язаних з медичним станом, від якого страждає така особа, 

або мають такий характер, що вони можуть здійснюватися лише за участі таких 

осіб. Порядок залучення таких осіб встановлюється законом. 

Забороняється проведення медико-біологічного експерименту на наступних 

особах, захворювання яких не мають безпосереднього зв'язку з метою такого 

експерименту: 1) ув'язнених; 2) військовополонених; 3) малолітніх або 

неповнолітніх осіб, які позбавлені батьківського піклування, усиновлених дітей 

або дітей-сиріт.» Пропозиції щодо малолітніх або неповнолітніх осіб, які 

позбавлені батьківського піклування, усиновлених дітей або дітей-сиріт, осіб, які 

судом визнані недієздатними або цивільна дієздатність яких обмежена, будуть 

обґрунтовані у відповідних частинах цієї дисертації. З абзацу другого ч.3 ст.281 

ЦК України пропонуємо виключити слова «лікарських засобів». 

Основними компонентами правового статусу будь-якого суб’єкта є його 

права й обов’язки. На нашу думку, враховуючи приналежність до романо-

германської сім’ї правової системи України, а отже і первісне значення саме 

позитивного права, лише детальне та всебічне закріплення на законодавчому рівні 

прав та обов’язків учасників КВ може на належному рівні забезпечити достатній 

рівень правової захищеності осіб, які беруть участь у КВ. 

Нормативно-правові акти України не містять переліку прав та обов’язків 

досліджуваних у КВ, та й щодо будь-яких інших медичних чи наукових 

експериментів за участю людини. В той же час, міжнародні стандарти в сфері КВ 

так само, як і національне законодавство, сконцентровані на визначенні окремих 

основних правил, таких як отримання ІЗУКВ особи, обсягів надання інформації 

про дослідження, обмежень конфіденційності, встановленні обов’язків для 

дослідників, спонсорів та замовників випробувань. 
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У Порядку встановлений обов’язок у письмовій та усній інформації, що 

надається пацієнту (здоровому добровольцю) або законному 

представнику/близькому родичу, зазначати інформацію щодо прав та обов'язків 

досліджуваного. Проте, будь-яке подальше тлумачення чи конкретизація вимог 

такого припису відсутні. 

Зазвичай, у наявній науковій літературі з питань КВ чи біомедичних 

досліджень, в частині розгляду правового статусу досліджуваних, фахівці 

розглядають його з точки зору встановлених вимог до захисту досліджуваних 

(Розділ IV вищевказаного Порядку чи аналогічні положення інших нормативних 

актів), які містять у собі загальні норми щодо прийнятності КВ (співвідношення 

ризику та користі), порядку та обсягів надання інформації для гарантування 

отримання усвідомленої вільної згоди, додаткові засоби захисту деяких категорій 

учасників досліджень [49; 88]. 

Вивчаючи, в першу чергу, ст.ст.6, 10, 11 Основ можна прийти до висновку, 

що в них міститься саме цей загальний перелік. Однак, на нашу думку, пряме 

використання переліку прав на охорону здоров’я та обов’язків громадян у сфері 

охорони здоров'я до КВ не є можливим. 

По-перше, більшість передбачених у вказаних положеннях норм не мають 

прямого відношення до КВ (право на безпечне довкілля, необхідний життєвий 

рівень, участь в управлінні охороною здоров’я). По-друге, звертаємо особливу 

увагу, що тлумачення перелічених у вищенаведених статтях Основ прав та 

обов’язків відбувається у розділі V вказаного акту (Медична допомога), в якому 

майже всюди вживається термін пацієнт, під яким, згідно з абз.10 ч.1 ст.3 Основ, 

мається на увазі фізична особа, яка звернулася за медичною допомогою та/або 

якій надається така допомога. У КВ термін «пацієнт» лише є показником того, що 

особа хворіє на захворювання, щодо якого перевіряється ефективність та 

безпечність предмету випробування, а не надається медична допомога. По-третє, 

вважаємо дуже слушною думку деяких науковців, зокрема C. Grady, яка вказує на 

необхідність роз’яснення особам-пацієнтам у дослідженні відмінності участі в 

дослідному експерименті від отримання клінічної допомоги [89]. Тобто 
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виокремлення правового статусу досліджуваних може розглядатись як додаткова 

гарантія їх обачливості при наданні згоди на дослідження. 

Такі висновки підтверджуються відсутністю врахування особливостей КВ у 

відповідних загальних положеннях медичного законодавства (наприклад, вільний 

вибір лікаря та методів лікування відповідно до його рекомендацій (п.«д» ч.1 ст.6 

Основ) не враховує нетерапевтичну фазу досліджень, а у терапевтичній – вибір 

проходить не між методиками лікування, а між участю у досліді та методами 

лікування). З аналогічних підстав прийняття обговорюваних в останній час 

проектів законів щодо прав пацієнтів не вирішить досліджуване питання [50, 

с.148]. 

Аналізуючи прямо передбачені права та обов’язки досліджуваних та ті, які 

випливають з кореспондуючих прав та обов’язків інших осіб, які є учасниками 

досліджень, враховуючи наявні практичні розробки [90; 91], далі перелічимо та 

наведемо їх основні характеристики. 

Первісним щодо усіх інших прав є комплекс прав, пов’язаний з процесом 

надання ІЗУКВ. Саме це питання є найбільш науково розроблене в сфері КВ. 

ІЗУКВ передбачає необхідність попереднього надання відомостей щодо усіх 

аспектів дослідження, які впливають на формування у особи цілісного та 

об’єктивного уявлення щодо його проведення, можливої користі та ризиків, та 

умов щодо порядку залучення такої особи. Вивчаючи положення про ІЗУКВ, на 

нашу думку, можливо виокремити дві основних групи її компонентів. 

Першою складовою, на нашу думку, є право на виключно добровільне та 

самостійне рішення про приєднання до КВ, без будь-якого тиску чи надмірного 

стимулювання з боку інших осіб. Первісність та безумовність вказаного права 

підтверджується його закріпленням у всіх актах, що врегульовують КВ, як 

загального правила та на їх початку. На нашу думку, аналізуючи усі інші 

передбачені права та засоби їх захисту у цій сфері, можна прийти до висновку, що 

вони є в тій чи іншій мірі похідними від зазначеного права, є інструментами його 

належного дотримання та реалізації. 

Другою складовою є право на інформацію щодо характеру дослідження, яка 
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надається у доступній та зрозумілій формі. Це право включає в собі інформацію: 

1) про мету та завдання КВ; 2) про всі процедури, маніпуляції, засоби, пристрої, 

препарати, що можуть застосовуватись, їх кількість, періодичність та тривалість; 

3) про ризики, незручності чи побічні ефекти, які можуть очікуватись; 4) про 

можливі вигоди від участі в КВ; 5) про можливі витрати; 6) про зміни та нову 

інформацію стосовно дослідження, які можуть впливати на рішення про участь у 

КВ; 7) про будь-які інші відомості стосовно випробування, окрім тих, доступ до 

яких є обґрунтовано та правомірно обмежений; 8) про підстави виключення особи 

з дослідження; 9) про осіб, до яких можна звертатися з приводу участі в КВ (щодо 

додаткових роз’яснень, в разі заподіяння шкоди, зі скаргами тощо); 10) про 

результати КВ. 

Наступним елементом, який безпосередньо пов’язаний з висвітленими, є 

право на достатній обсяг часу, щоб вирішити, чи брати участь в КВ, і прийняти це 

рішення без будь-якого тиску з боку осіб, які проводять КВ. Необхідність 

виокремлення цього права пов’язана зі специфічністю інформації, що надається, 

необхідністю прийняти виваженого рішення, в тому числі з отриманням 

додаткових відомостей щодо КВ. 

Одним з базових прав досліджуваного є право на відмову та припинення 

участі в КВ в будь-який момент. Стосовно цього права є деякі дискусії та 

застереження у науковців. Так, обґрунтованою є думка J. Rabkin та E. Small, які 

вказують, що у випадку, коли це терапевтичне дослідження, дуже важливо 

повідомити лікарів про бажання припинити участь у КВ, оскільки в деяких 

випадках раптове припинення може бути ризикованим чи є необхідним поступове 

скорочення застосування випробовуваного лікування [92]. Таке зауваження 

направлене й на запобігання випадкам завчасного плану припинити КВ, не 

пов’язаного з об’єктивними змінами обставин чи через зміну ставлення до КВ в 

ході його проведення, наприклад, через надання фінансових виплат, не 

прив’язаних до повного завершення КВ. Однак, в будь якому випадку, таке право 

досліджуваного є безумовним, без необхідності надання пояснень та без санкцій, 

втрат чи обмеженні прав, незважаючи на можливу необ’єктивність чи умисність 
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такого рішення. 

Право на конфіденційність передбачає збереження від розповсюдження 

інформації, яка дозволяє встановити особу досліджуваного. Це право також 

необхідно розглядати в контексті законодавства про захист персональних даних. 

Передбачається, що отримана в ході КВ інформація знеособлюється, документи, в 

яких містяться відомості про особу зберігаються в таємниці. В той же час, 

необхідно визначити обсяги доступу до такої інформації з боку замовника, 

спонсора дослідження, етичних комітетів. На нашу думку, необхідно не 

ототожнювати це право, яке є більш широким, з правом на збереження медичної 

таємниці, адже, в першу чергу, тут має місце знеособлення даних та непоширення 

персональних даних досліджуваного, одночасно ця інформація не відноситься до 

державної таємниці, у зв’язку з чим не можна говорити про наявність у неї 

режиму таємності, а тому вважаємо некоректними пропозиції Н. Г. Кашканової 

щодо законодавчого закріплення права саме на збереження медичної таємниці та 

інформації з режимом таємності, замість загальновживаного права на 

конфіденційність [84, с.98]. Зазначимо, що комплекс питань із захисту 

персональних даних, конфіденційності та медичної таємниці у сфері КВ потребує 

окремого системного наукового дослідження, в тому числі з огляду на набуття 

чинності Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 

27.04.2016 про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних 

даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС 

(Загальний регламент про захист даних), а також реформування в Україні порядку 

доступу до результатів доклінічних та клінічних досліджень. 

Визначаючи високий рівень ризиковості КВ, можливості завдання шкоди 

здоров’ю досліджуваного, йому надається право на отримання відшкодування 

(компенсації) за таку шкоду. Різні національні системи по-різному вирішують це 

питання. Так, законодавством США не вимагається передбачати компенсації чи 

лікування в разі завдання шкоди здоров’ю, встановлюється лише вимога 

вказувати у документах щодо ІЗУКВ чи така компенсація або лікування 

передбачене [93]. Законодавство ЄС зобов’язує передбачити або положення про 
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страхування, або компенсації шкоди, з метою охоплення відповідальності 

дослідника або спонсора [34]. Українське законодавство встановлює вимогу 

страхування життя та здоров’я пацієнта, крім того не виключає можливості 

додаткової компенсації та/або лікування [60]. 

Однак, в ході КВ можуть виникати й інші незручності для досліджуваного, 

наприклад, необхідність нести витрати на проїзд до дослідної установи, 

харчування, проживання тощо. В деяких випадках передбачаються стимулюючі 

платежі, які пропонують досліджуваним грошові суми за участь у випробуванні, 

що не обмежуються рамками відшкодування видатків, компенсацій чи 

символічними розмірами, пов’язані, в першу чергу, з необхідністю забезпечити 

достатню кількість учасників [94, с.183], таким чином, наступним є право на 

одержання виплат в якості компенсації витрат та/або винагороди. 

Викладені вище права застосовані як до пацієнтів, так і здорових 

добровольців, у випадку терапевтичного характеру дослідження, пацієнти також 

мають право на ознайомлення з варіантами лікування, які можуть буть призначені 

таким особам, що не мають дослідного характеру або є альтернативними, поза 

цим випробуванням. Цим правом забезпечується усвідомлення пацієнтом 

можливості загальноприйнятих методів лікування, які не мають 

експериментального характеру. 

На нашу думку, окремо треба зазначити право пацієнта на доступ до 

лікування по завершенню КВ. Вказане питання є складним для вирішення, як з 

точки зору етики, так і права, економіки, медичної науки тощо. Так, з одного 

боку, особа виправдано може сподіватись на те, що їй будуть і надалі надаватись 

лікарські засоби чи методики, які в ході КВ були корисними для неї, наприклад, 

полегшували симптоми хронічного захворювання. В той же час, це положення 

може мати велике фінансове навантаження на спонсора КВ, є важко 

контрольованим щодо подальшої реакції організму особи з боку дослідника. 

Вивчаючи це питання, висловлюють такі тези на користь необхідності 

забезпечення такого права [95; 96; 97]: 1) пацієнт, який мав певні незручності, був 

підданий потенційним ризикам, має обґрунтовані сподівання очікувати отримати 
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доступ до нових ефективних та безпечних лікарських засобів чи медичних 

методик, які були вивчені в ході КВ (в тому числі як компонент права пацієнта на 

інновацію, відповідно до ст.10 Європейської хартії прав пацієнта [98]); 2) 

передбачені законодавством гарантії прав захисту досліджуваних повинні 

розповсюджуватись за рамки самого КВ; 3) позбавлення лікування, яке має 

позитивний ефект для пацієнта, суперечить принципам медичної етики; 4) 

позбавлення досліджуваного лікування може мати негативний ефект на 

подальший стан пацієнта, в тому числі у випадку захворювань, які взагалі не 

мають альтернативного лікування. 

Виходячи з зазначеного, можна прийти до висновку, що необхідно 

встановити імперативну вимогу передбачати продовження надання предмету 

випробування досліджуваним-пацієнтам після завершення такого КВ. Проте існує 

цілий ряд проблемних питань, які накладають певні обмеження та труднощі. 

Так, дослідники зазначають, що первісним є питання щодо визначення кола 

осіб, які матимуть таке право: ті хто отримував предмет випробування, усі 

досліджувані-пацієнти (мається на увазі, що частина, наприклад, може 

отримувати плацебо) чи всі пацієнти. Надання такого доступу лише першим двом 

категоріям, призводить до значної правової нерівності (дискримінації) інших осіб. 

Це особливо видно в екстрених випадках, що загрожують життю, коли предмет 

випробування виявився ефективним, оскільки, як видається, є негуманним 

позбавляти усіх інших пацієнтів тієї самої користі [96]. 

Крім того, залишається питання про те, хто повинен відповідати за 

забезпечення цього права. C. Grady звертає увагу, що якщо фармацевтичні 

компанії та спонсори нестимуть виняткову відповідальність за забезпечення 

постійного доступу до такого лікування, то це може стати суттєвою перешкодою 

для компаній займатися такими КВ. Це також може поставити під загрозу 

майбутнє КВ у місцях з обмеженим доступом до медичних послуг, у країнах, що 

розвиваються, де найбільше потрібні нові методи лікування, особливо щодо 

захворювань, які можуть потребувати хронічного або дорогого лікування [97]. 

Тобто найбільш ефективним, на нашу думку, буде розподіляти обов’язки та 
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функції із забезпечення такого права між спонсорами, дослідниками, пацієнтами 

та державою в певній обґрунтованій пропорційній частині. 

В той же час, необхідно мати на увазі, що в будь-якому випадку такі засоби 

та методики мають дослідний характер, час до прийняття компетентними 

органами рішення про їх дозвіл може бути значним та не зрозуміло яким чином 

можна контролювати подальший вплив цього засобу на організм особи, 

коректність подальшого виконання нею інструкцій. Та виникає питання що 

робити у випадку, коли у реєстрації буде відмовлено, наприклад, через виявлені 

порушення процедури КВ, які суттєво вплинули на їх результат. Можливість 

таких ситуацій призводить до необхідності визначення механізмів компенсації 

можливої шкоди екс-досліджуваному. 

L. E. Hutt вказує, що надання подальшого доступу до предметів 

випробувань може необґрунтовано стимулювати осіб до участі у КВ, а отже може 

порушити основні принципи добровільності та усвідомленості згоди на участь у 

КВ [99]. 

Також фахівці в цій сфері вказують, що виходячи з принципів надання 

користі та безпечності, в разі наявності альтернативних методів лікування, 

необхідно віддавати перевагу саме ним, аніж випробуваним засобам. Дослідні 

засоби завжди несуть потенціал нових ризиків чи шкоди, які ще не встановлені. 

Крім того, спонсор несе відповідальність щодо спостереження нових, відповідним 

чином схвалених, методів лікування, в тому числі в період дослідження, які 

можуть бути безпечною альтернативною. У зв’язку з чим дослідники, під час 

прийняття рішення про продовження доступу, повинні розглядати кожного 

досліджуваного окремо та приймати остаточне рішення щодо такого доступу 

лише на фінальному етапі дослідження [100]. 

Основні проблемні питання щодо зобов’язання надавати подальший доступ, 

наступні: 1) необхідно визначити хто нестиме таке зобов’язання, в тому числі 

джерела його оплати; 2) КВ можуть проводити науково-дослідні установи (без 

участі приватних спонсорів), які мають значно обмежений фінансовий ресурс; 3) 

складність та удорожчання КВ може призвести до їх скорочення, особливо в 
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країнах з низьким соціально-економічним рівнем; 4) значно погіршується 

можливість контролю за станом досліджуваного, додержанням ним рекомендацій, 

фіксації та аналізу негативних реакцій; 5) відсутність можливості точного 

визначення часу, протягом якого такий засіб буде перебувати в статусі не 

зареєстрованого лікарського засобу; 6) складність визначення положень з 

подальшої відповідальності та відшкодування шкоди. 

У нормативно-правових актах України відсутні будь-які положення щодо 

продовження лікування пацієнтів предметами випробування після завершення 

клінічного випробування. 

Дискусійність цього питання також пов’язана з відсутністю його детального 

та гармонізованого визначення у міжнародних настановах в сфері клінічних 

випробувань. У Гельсінській декларації вимагається передбачити можливість 

доступу учасників після закінчення КВ до лікування (ст.34). Керівними 

принципами Ради міжнародних медичних наукових організацій та ВООЗ 

передбачений механізм визначення «розумної доступності» (враховуються 

тривалість часу, протягом якого розроблена методика або засіб, чи інша 

узгоджена вигода, будуть доступні досліджуваним, відповідній громаді або 

народу; тяжкість медичного стану досліджуваного; ефект виведення 

випробуваного препарату тощо), як загальне правило, рекомендується не 

проводити КВ за участю населення, щодо якого є вагомі підстави вважати, що 

предмет випробування в подальшому не буде доступний [101, с.56-57]. 

Найбільш типовою нормою, яка передбачається в національному 

законодавстві, є вимога визначати в ІЗУКВ наявність або відсутності подальшого 

лікування та попередньо надавати таку інформацію незалежному етичному 

комітету (наприклад Положення про лікарські засоби для людського 

використання (клінічні випробування) Великобританії 2004 р. [102]). 

Зауважимо, що на відміну від Порядку, де також вимагається у ІЗУКВ 

зазначати інформацію щодо лікування, на яке досліджуваний може 

розраховувати, в цьому випадку відсутнє обмеження, що воно передбачається у 

випадку завдання шкоди його здоров'ю під час КВ, тобто в обсяг цього лікування 
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може входити й подальше забезпечення особи предметом випробування, що вже є 

не компенсацією шкоди. 

Законодавство ЄС також вимагає визначати опис заходів щодо догляду за 

досліджуваними після їх участі в КВ, але у випадках, де така додаткова допомога 

необхідна через участь досліджуваних у КВ та де вона відрізняється від тієї, що 

зазвичай очікується у такому медичному стані [34]. 

Окремо звернемо увагу, що Європейський суд з прав людини у своєму 

рішенні по справі Христозов та інші проти Болгарії (Hristozov and Others 

v. Bulgaria №№ 47039/11 и 358/12) встановив відсутність порушення права на 

життя, заборони катувань і нелюдського поводження та права на повагу до 

приватного і сімейного життя у випадку, якщо держава не дозволяє обіг 

незареєстрованих лікарських засобів, але які проходять КВ, та доступ до них поза 

такого КВ, в тому числі у випадку можливості їх користі для невиліковно хворих 

пацієнтів, що не мають альтернативних засобів лікування [103]. 

Протилежним та унікальним є приклад Бразилії, в якій, відповідно до 

Постанови Агентства з нагляду за охороною здоров'я №38/2013, встановлено 

обов’язок по завершенню КВ впроваджувати програму доступу до випробуваних 

лікарських засобів, яка передбачає доступ та безкоштовність лікарських засобів 

для досліджуваних. Встановлені обов’язки лікаря-дослідника подавати запит на 

такі лікарські засоби, надавати медичну допомогу у випадках ускладнень, 

сповіщати про них спонсора КВ. Спонсор зобов’язаний надавати безкоштовний 

доступ до випробуваних лікарських засобів, фінансувати подальшу медичну 

допомогу, в разі виникнення ускладнень чи нанесення шкоди [104]. 

На нашу думку, встановлення такого однобічного обов’язку з фінансування 

та контролю за подальшим наданням предметів випробування, самоусунення 

держави від забезпечення та пропорційного розподілу такого тягаря, жодним 

чином не відповідає на окреслені вище проблемні питання та може мати негативні 

наслідки, щодо припинення входження нових дослідних проектів у країну. 

Таким чином, вважаємо необхідним законодавчо встановити обов’язок 

перед початком КВ інформувати досліджуваного щодо наявності або відсутності 
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подальшого доступу до випробуваного лікування (лікарських засобів, засобів 

медичного призначення, методик), яке виявилося корисним для такої особи, по 

завершенню участі в КВ чи завершенні КВ та повідомляти про порядок його 

реалізації, в разі передбачення (джерела фінансування, тривалість, способи 

подальшого спостереження); у ІЗУКВ та протоколі випробування визначати 

вищенаведені положення; передбачити оцінку комісіями з питань етики, до 

погодження проведення КВ, вказаних положень, в тому числі з точки зору 

можливого надмірного стимулювання осіб, в разі їх передбачення, та 

безпосередню оцінку по завершенню КВ кожного окремого випадку (наявні 

ризики, необхідність такого доступу конкретному досліджуваному, наявність 

альтернатив тощо). 

Питання обов’язків досліджуваних залишилось осторонь більшості 

наукових розробок в цій сфері та нормативного регулювання. В той же час, у 

ІЗУКВ вимагається повідомляти і про обов’язки досліджуваних, більше того, 

положення про інформування стосовно обставин та/або причин, через які участь 

досліджуваного у КВ може бути припинена, веде до висновку можливості 

передбачення певних діянь досліджуваного, які тягнуть мають наслідком 

усунення від КВ [60]. 

В Рекомендаціях Медичного інституту Національної академії наук США 

міститься таке загальне положення: «учасники, які мають здатність до прийняття 

рішень, повинні розуміти їх потенційну роль у будь-якому дослідженні, до якого 

вони залучені, причину, що лежить в основі цього дослідження, і, головне, що 

потрібно від них, це запобігти непередбачуваній шкоді собі та зберегти наукову 

цілісність дослідження» [105]. Тобто виконання обов’язків досліджуваним 

пояснюється розумінням такою особою суспільно корисної мети випробування, 

можливістю як отримати для себе чи інших осіб корисних наслідків, так і завдати 

шкоди власному здоров’ю чи звести нанівець очікувані результати. 

Також деякі вчені виправдано вказують на необхідність розглядати участь у 

КВ як угоду між досліджуваним та дослідником, в якій, роблячи обґрунтований 

вибір про участь в КВ, досліджувані погоджуються дотримуватися вимог КВ, 
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таких як прийом ліків за призначенням, з’являтися на огляди, інформувати 

дослідників чи інших працівників про проблеми, відповідати на опитування та 

ставитись до дослідників та персоналу з повагою. Натомість дослідники та 

персонал погоджуються захищати права та добробут досліджуваних, проводити 

належним чином процедури, надавати випробувані ліки (якщо такі є) та 

компенсувати учасникам їхній час та зусилля (якщо така компенсація 

пропонується) [106]. 

Перед початком КВ особа зобов’язана надати правдиву інформацію щодо 

стану свого здоров’я або інших відомостей, що можуть вплинути на залучення 

особи до випробування. Практичні працівники вказують, що особи можуть 

нехтувати такими речами, як попереднє захворювання або щоденне лікування 

симптомів болю, що автоматично виключає їх із деяких КВ. Інші можуть свідомо 

брати участь у двох КВ одночасно – що є стандартним критерієм виключення. 

Неправильні дані призводять до помилкових висновків про безпеку предметів 

випробування та, в кінцевому підсумку, можуть загрожувати громадському 

здоров'ю [90]. 

Враховуючи процедуру надання ІЗУКВ, можна казати про обов’язок 

ознайомитись з усією наданою інформацією та зважити усі ризики та переваги, 

які передбачаються у КВ, знати його умови, тривалість. Лише такий 

кореспондуючий обов’язок може певним чином додатково стимулювати 

усвідомлення особою важливості прийнятого рішення. 

Убезпечити особу від додаткових ускладнень, непередбачуваних ризиків та 

захистити результати КВ покликаний обов’язок дотримуватись вимог протоколу 

випробування (інструкцій з використання предметів випробування, в тому числі 

правил їх зберігання, вживання, транспортування, дозування; рекомендацій 

лікарів-дослідників; участі у процедурах, тестуваннях та оглядах; уникнення 

вживання певних засобів, харчування, шкідливих звичок, в деяких випадках 

навіть обов’язок застосовувати засоби контрацепції, з метою запобігання 

вагітності (у випадках великого ризику для плода та/або майбутньої дитини). 

Також на особу покладається обов’язок інформувати дослідника про будь-
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які побічні реакції, біль, дискомфорт, інші проблеми чи симптоми, які особа 

відчуває в ході дослідження, адже вони є підставою для прийняття рішення щодо 

подальшого руху КВ. 

Крім того, як вже зазначалось, у випадку прийняття рішення про 

припинення участі у КВ, у зв’язку з можливими його особливостями, в тому числі 

медичного характеру, особа повинна повідомити про це дослідника (а не 

самовільно завершити участь, наприклад, припинивши приймати лікарський 

засіб) та, в певних умовах (наприклад, необхідність поступового зниження дози 

до моменту повної відміни), продовжити вчиняти певні дії. 

Зауважимо, вказані вимоги в повному обсязі можна застосовувати лише до 

дієздатних повнолітніх осіб, тобто які повністю усвідомлюють та самостійно 

надають ІЗУКВ. Використання до інших категорій осіб є можливим лише із 

врахуванням їх розумових та вольових характеристик, аналогічно процедурі 

оцінці надання ними ІЗУКВ. 

Систематизуючи розглянуті компоненти, до прав досліджуваних можна 

віднести: 1) право на свідоме, самостійне та добровільне рішення про участь у 

КВ; 2) на інформацію щодо мети, характеру, процесу, ризиків, незручностей, 

користі та інших суттєвих обставин КВ; 3) на достатній для прийняття зваженого 

рішення обсяг часу; 4) на відмову та припинення участі в КВ в будь-який момент 

без-будь яких обмежень; 5) на конфіденційність; 6) на отримання відшкодування 

(компенсації) за завдану шкоду; 7) на одержання виплат в якості компенсації 

витрат та/або винагороди; 8) на ознайомлення з варіантами лікування, які можуть 

буть призначені досліджуваним-пацієнтам, що не мають дослідного характеру або 

є альтернативними, поза цього КВ; 9) на доступ до лікування по завершенню КВ. 

Обов’язки досліджуваного: 1) надати правдиву та повну інформацію про 

себе, яка є необхідною для прийняття рішення про залучення до дослідження; 2) 

ознайомитись з усією наданою інформацією та зважити усі ризики та переваги, 

які передбачаються у КВ, знати його умови, тривалість; 3) неухильно 

дотримуватись вимог протоколу КВ; 4) інформувати дослідника про будь-які 

спостереження чи небажані події (можливий побічний ефект) під час КВ; 5) 
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проінформувати дослідника про рішення припинити участь у КВ та 

дотримуватись відповідних процедур. 

 

2.2 Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у клінічних випробуваннях 

 

Участь дітей у КВ є однією з найуразливіших з етичної точки зору їх сторін. 

Основною та абсолютною умовою проведення будь-яких медичних експериментів 

за участю людини є добровільна згода останньої. Нюрнберзький кодекс у 

першому своєму положенні закріплює, що особа, яка залучається до 

експерименту в якості досліджуваного, повинна мати законне право давати таку 

згоду та мати можливість здійснити вільний вибір. Цей документ не передбачає 

можливості делегувати таке право за законом чи самою особою будь-кому. Таким 

чином, заперечується можливість участі осіб, які не мають повної дієздатності. 

В той же час, фахівці в галузі медицини вказують, що від 50% до 75% всіх 

лікарських засобів, які використовуються в педіатрії, проходили клінічні 

випробування тільки із залученням дорослої популяції. Проте зазначають, що 

дитину не можна розглядати як зменшену копію дорослої людини. Діти мають 

ряд фізіологічних та психологічних особливостей, пов'язаних з ростом і 

розвитком організму. Відомий ряд захворювань, які не мають аналогів у 

дорослих, наприклад, хвороби перинатального періоду, деякі з них швидко 

прогресують і можуть призводити до незворотних змін в організмі дитини [107]. 

Виходячи з вказаних обґрунтувань медичних працівників, сучасні 

міжнародні акти та національне законодавство передбачають можливість 

залучення малолітніх та неповнолітніх осіб у КВ, проте існують відмінності між 

обсягами та умовами таких дій. 

Гельсінська декларація встановлює обмеження щодо цієї групи осіб разом з 

іншими особами, що не мають повної дієздатності або відносяться до інших 

уразливих груп осіб. Відповідно до неї, таке дослідження є виправданими лише в 

тому випадку, якщо воно має відношення до потреб і пріоритетів надання 

медичної допомоги саме даної категорії осіб і не може бути проведено за участю 
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осіб, які не відносяться до вразливої групи. Крім того, ця категорія осіб повинна 

отримувати користь від теоретичних і практичних знань або нового методу 

втручання, отриманих в результаті дослідження. 

Вищевказана Декларація безпосередньо не перелічує осіб, яких відносить до 

такої групи, проте роз’яснює, що під ними маються на увазі особи, які можуть 

мати підвищену вірогідність потерпати від несправедливості чи нанесення 

додаткової шкоди (п.19). 

У випадках, коли особа не може надати ІЗУКВ, передбачені такі додаткові 

механізми захисту її прав: 1) обов’язковість отримання ІЗУКВ від юридично 

уповноваженого представника; 2) такі особи, у разі відсутності користі для них 

(нетерапевтичні дослідження), не повинні включатись до досліджень, окрім якщо 

воно спрямоване на сприяння покращенню надання медичної допомоги такій 

групі осіб, яку представляє цей суб’єкт; 3) нетерапевтичне дослідження може 

бути проведене з такою особою, якщо не має можливість замінити дослідженням 

з особами, які здатні надати ІЗУКВ; 4) нетерапевтичне дослідження спричиняє 

лише мінімальний ризик та мінімальні незручності; 5) якщо досліджуваний не 

може надати ІЗУКВ, проте може погодитись на участь, лікар повинен отримати 

таке погодження на додаток до згоди законного представника (далі окрема увага 

буде приділена питанню різниці термінів «згода» та «погодження»). Відсутність 

погодження потенційного досліджуваного повинна бути врахована. 

У Міжнародних етичних настановах з біомедичних досліджень за участю 

людини Ради міжнародних медичних наукових організацій та ВООЗ містяться дві 

основні рекомендації, що безпосередньо стосуються неповнолітніх та малолітніх 

осіб (№№13 та 14). Так, у коментарі до Рекомендації №13 прямо зазначається, що 

діти відносяться до уразливих груп осіб. 

У Рекомендації №14 зазначається, що перед проведенням досліджень із 

залученням дітей дослідник повинен пересвідчитись, що: 1) дослідження не може 

бути однаково ефективно проведене за участі дорослих; 2) метою дослідження є 

отримання знань, що відповідають потребам дітей у сфері охорони здоров'я; 3) 

батько або законний представник кожної дитини надав дозвіл; 4) домовленість 
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(погодження) кожної дитини було отримане в міру можливостей дитини; і, 5) 

відмова дитини від участі чи продовженні дослідження буде врахована. 

Зважаючи на належність дітей до уразливих груп осіб, на них додатково 

поширюються вимоги, що передбачені у Рекомендації №13, а саме, у коментарях 

встановлено: 1) що такі особи, як правило, будуть забезпечені розумним доступом 

до будь-яких діагностичних, профілактичних або терапевтичних продуктів, які 

стануть доступними внаслідок дослідження; 2) ризики, пов'язані з втручаннями 

або процедурами, які не вичерпують перспективу безпосередньої користі 

здоров'ю, не перевищуватимуть ті, які пов'язані з плановою медичною чи 

психологічною оцінкою таких осіб, за винятком випадків, коли етичний комітет 

дозволяє невелике збільшення понад цього рівня ризику (Рекомендація №9). 

Таким чином, по-перше, у зв’язку з неможливістю надання особою ІЗУКВ, 

передбачається її надання законним представником такої особи (в т.ч. батьками). 

В той же час, у зв’язку з особливими ризиками участі у КВ, отримання згоди від 

іншої особи, навіть уповноваженої законом на представлення інтересів 

малолітнього чи неповнолітнього є явно не достатнім засобом правового захисту, 

а тому встановлені й інші обов’язкові умови. 

По-друге, враховуючи неможливість отримання ІЗУКВ вказаної категорії 

осіб, передбачається зведення до мінімуму їх участь у дослідженнях, шляхом 

обмеження до випадків, коли таке КВ не можливо провести за участю осіб, які 

можуть надати ІЗУКВ. 

В той же час, звертаємо увагу, що вказане вище обмеження у Гельсінській 

декларації поширюється виключно на нетерапевтичні дослідження, а Міжнародні 

етичні настанови поширюють таку вимогу на усі КВ за участю дітей, що, на нашу 

думку, покращує правовий захист останніх. 

Крім того, у нині чинній редакції Гельсінської декларації, за загальним 

правилом встановлена заборона на проведення нетерапевтичних досліджень за 

участю дитини, визначаючи певні виключення з цього загального правила. У 

Міжнародних етичних настановах не має такої заборони, встановлені загальні для 

усіх видів досліджень умови. В той же час, ми вважаємо, що вибраний спосіб 
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викладу умов, за яких допускається проведення КВ з такою категорією осіб, не 

несе ніякого правового значення, адже в будь-якому випадку, у разі виконання 

визначених вимог, такі КВ допускаються. 

Окремо зазначимо, що ряд дослідників вважають за необхідне повністю 

заборонити проведення нетерапевтичних КВ за участю малолітніх та 

неповнолітніх. Так, вони вказують, що дієздатні особи, які надають ІЗУКВ, 

приймають рішення про участь у нетерапевтичному дослідженні виходячи з 

власного виразу ідей гуманності та бажання людини сприяти прогресу медицини 

[108]. Крім того, вважають етично неприйнятною ситуацію, коли особистісне 

вираження гуманності, яке може відбуватись навіть із заподіянням шкоди своєму 

здоров’ю, приймається будь-якою іншою особою, замість потенційного 

досліджуваного, особливо в умовах можливих зловживань [109]. На нашу думку, 

повна заборона таких досліджень не сумісна з необхідністю прогресу та розвитку 

медичної науки, проте встановлення жорстких обмежень та вимог додаткового 

правового захисту таких осіб повинне забезпечити необхідний баланс у вирішенні 

цього питання. 

По-третє, Міжнародні етичні настанови для всіх видів КВ, а Гельсінська 

декларація для нетерапевтичних, встановлюють обов’язкову мету – покращення 

стану здоров’я (отримання знань) саме для вказаної групи осіб, перевірка чого є 

обов’язком етичних комітетів. Відсутність вказаної мети виключає сенс 

поміщення неповнолітніх та малолітніх осіб у ризики, які несуть КВ. 

По-четверте, аналогічним чином визначена вимога щодо мінімального 

ризику та мінімальних незручностей. Необхідність такого застереження 

пояснюється тим, що таким чином враховується неповний фізичний розвиток 

неповнолітніх осіб, а отже й можливий більш суттєвий вплив негативних 

наслідків КВ на здоров’я особи, яка розвивається, а потім й на здоров’я дорослої 

особи [110]. 

По-п’яте, обидва документа для усіх видів КВ встановлюють вимогу щодо 

отримання погодження дитини на участь у досліджень, в міру можливостей, та 

врахування її відмови. Зазначене положення ще раз підкреслює та реалізує 
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основоположний принцип, що жодна особа не може бути примушена до участі в 

дослідженні. Звичайно, таке погодження не може ототожнюватись із наданням 

ІЗУКВ, у зв’язку з не можливістю належним чином оцінити усю наявну 

інформацію про КВ, можливі ризики та шкоду. Науковці вказують, що цей процес 

повинен базуватись на активній взаємодії дослідника, законних представників та 

неповнолітнього, з урахуванням їх вікових та розумових здібностей, в ході якого 

його залучають до оцінки інформації щодо КВ; врахування побажання дитини не 

означає в повній мірі розгляду цього як раціонального та автономного прийняття 

рішення, а скоріше як стимулювання до необхідного поділу тягаря у необхідності 

прийняття рішення разом із законними представниками та дослідником; 

включення таких осіб у процес прийняття рішення вимагає врахування їх думки, 

інакше ці положення не мають сенсу [111]. 

У коментарях до Рекомендації №14 розглядаються випадки навмисної 

незгоди дитини, однак коли лікування її у рамках КВ є безальтернативним та 

необхідним. Так, пряма незгода дитини на участь у КВ повинна завжди бути 

дотримана, навіть коли законні представники надали свою згоду, крім випадку 

якщо дитині необхідне лікування є недоступним поза КВ, а дослідне втручання 

передбачає отримання терапевтичної користі та відсутня альтернативна терапія. У 

такому випадку, особливо якщо дитина дуже молода або незріла, батьки або 

опікуни можуть подолати заперечення дитини. Якщо дитина є старшою та більш 

здатною до незалежної ІЗУКВ, дослідник повинен отримати спеціальне схвалення 

або затвердження етичного комітету для початку або продовження 

досліджуваного лікування. Якщо неповнолітні або малолітні досліджувані стають 

здатними до незалежної ІЗУКВ під час дослідження, необхідно отримати їх 

ІЗУКВ на продовження участі та їх рішення повинно бути дотримане. 

Крім того, передбачені випадки, коли дослідники можуть не отримувати 

дозвіл батьків чи законних представників. Наприклад, таке визнається коректним 

у випадку емансипації (надання дієздатності до досягнення встановленого віку за 

загальним правилом). Також, у КВ що включають вивчення поглядів та поведінки 

підлітків щодо сексуальності або використання рекреаційних наркотиків, 
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дослідження відносно насильства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми. В 

таких КВ інформування батьків чи законних представників може призвести навіть 

до залякування ними досліджуваних. 

Рекомендується, як додатковий захист, коли це можливо, дослідникам 

отримувати консультацію сімейного лікаря дитини, педіатра чи іншого медичного 

працівника з питань, що стосуються участі дитини у дослідженні. 

Також зазначено, що включення дітей-сиріт або тих, чиї батьки позбавлені 

юридичних повноважень надати згоду, має відбуватись у виключних випадках та, 

за необхідністю, з отриманням висновку незалежного експерта-адвоката з питань 

прав таких осіб, щодо коректності проведення досліджень з такими дітьми. 

Безпосередньо у вказаних документах не встановлений вік, з якого особа 

стає здатною до надання ІЗУКВ чи погоджуватись на дослідження. Є лише певні 

припущення, наприклад, що особи у віці 12-13 років, як правило, здатні розуміти, 

що необхідно для надання належним чином обґрунтованої згоди (коментар до 

Рекомендації №14). Проте на дослідника покладається обов’язок оцінити розумові 

здібності такої особи до сприйняття та аналізу інформації. В будь-якому випадку, 

фахівці в цій сфері підкреслюють, що таке погодження неповнолітнього чи 

малолітнього варто не називати ІЗУКВ дитини та необхідність розробки настанов 

для дослідників щодо отримання погодження від дитини [112]. 

По-шосте, одним з передових положень, яке міститься у Міжнародні 

етичних настановах, є забезпечення розумної доступності предмету випробування 

по завершенню КВ. Це право розглянуто у попередній частині цього Розділу, 

вважаємо, що передбачення такого права є дуже важливим та корисним, і може 

слугувати додатковою компенсацію того факту, що рішення про залучення до КВ 

приймається іншою особою. 

В той же час, зважаючи на юридичну силу цих документів та відсутність 

конкретизації шляхів реалізації закріплених положень, вони потребують 

обов’язкової імплементації у національне законодавство країни. 

Законодавство ЄС також передбачає особливості залучення неповнолітніх 

та малолітніх осіб до КВ. У преамбулі Директиви 2001/20/ЄС вказується, що, за 
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загальним правилом, особи, які не мають повної дієздатності, залучаються до КВ 

виключно в тих випадках, коли є підстави припускати, що призначення 

лікарського препарату могло б принести пацієнтові безпосередню користь, що 

переважує ризики. Однак є необхідність проведення КВ у дітей з тим, щоб 

вдосконалити існуючі методи їх лікування. Діти представляють вразливу групу, 

яка відрізняється від дорослих осіб з точки зору розвитку, фізіології і психології. 

Тому пов'язані з віком і розвитком дослідження мають важливе значення для 

досягнення корисних ефектів у дітей. Лікарські препарати (в тому числі вакцини) 

для дітей вимагають проведення науково обґрунтованих КВ до початку їх 

широкого застосування. Це може бути досягнуто тільки при забезпеченні 

всебічного вивчення лікарських засобів, для яких існує ймовірність суттєвої 

клінічної цінності для дітей. Необхідні для цієї мети клінічні дослідження повинні 

виконуватися в умовах, що дозволяють забезпечити максимально можливий 

захист пацієнтів. У зв'язку з цим необхідно сформулювати критерії захисту дітей 

в клінічних дослідженнях. [32] 

Як і інші міжнародні документи, законодавство ЄС відсилає до 

національного законодавства у питаннях визначення конкретного віку осіб, які 

вважаються неповнолітніми, а також правового статусу їх законних представників 

та відносить їх до загальної категорії недієздатних осіб (п.п.27, 32 ч.2, ч.3 

Преамбули, п.18 ч.2 ст.2 Регламенту №536/2014). 

Директива та Регламент в більшій частині встановлюють однакові вимоги 

до таких КВ, вимоги, які додані у Регламенті, визначені нижчі окремо. 

Так, у ст.ст.10, 28, 32 Регламенту (аналогічні положення у ст.4 Директиви) 

встановлено, на додаток до загальних правил проведення КВ, наступні: 1) 

отримання ІЗУКВ законного представника; 2) надання неповнолітнім інформації 

щодо дослідження у адаптованій формі та від дослідника чи членів дослідницької 

групи, які мають підготовку або досвід роботи з неповнолітніми; 3) дослідник 

бере до уваги бажання неповнолітнього, здатного формувати думку та оцінювати 

інформацію про КВ та відмовитись від залучення до КВ або припинити участь в 

будь-який час; 4) досліджуваному або його законному представнику не надаються 
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жодні винагороди чи фінансові стимули, за винятком компенсації за витрати та 

втрату заробітку, безпосередньо пов'язані з участю в КВ; 5) КВ призначене для 

дослідження способів лікування захворювання, яке виникає лише у неповнолітніх, 

або КВ має важливе значення для неповнолітніх з метою перевірки даних, 

отриманих у КВ, щодо осіб, які можуть надати ІЗУКВ або іншими методами 

дослідження; 6) КВ або безпосередньо пов'язане з медичним станом, від якого 

страждає неповнолітній, або має такий характер, що воно може здійснюватися 

лише щодо неповнолітніх; 7) КВ повинно бути сплановано так, щоб заподіяти 

настільки малий біль, дискомфорт, страх чи будь-який інший передбачуваний 

ризик, наскільки можливо для досліджуваного, а також поріг ризику, так і ступінь 

дистресу спеціально визначені в протоколі та постійно контролюються. 

Додатково у ст.ст.31, 32 Регламенту встановлено, що: 

8) повинні бути наукові підстави очікувати, що участь у КВ несе: 

- пряму вигоду для неповнолітнього, що перевищує ризики та 

незручності; або 

- певну користь для населення, представленого неповнолітньою 

особою, і таке клінічне випробування матиме лише мінімальний ризик та 

спричинить мінімальні незручності для неповнолітньої особи у порівнянні із 

стандартним відповідним лікуванням неповнолітнього; 

9) якщо під час КВ неповнолітній досягає віку юридичної компетенції 

для надання ІЗУКВ, як визначено в законодавстві відповідної держави-члена, то 

його пряма ІЗУКВ має бути отримана до того, як цей досліджуваний зможе 

продовжувати брати участь у КВ; 

10) визначення в Регламенті альтернативної наукової підстави щодо 

отримання користі для групи населення (нетерапевтичні дослідження), не 

перешкоджає більш жорстким національним правилам, що забороняють 

проведення цих КВ щодо недієздатних досліджуваних. 

Крім того, деякі уточнення щодо КВ містяться у Регламенті Європейського 

Парламенту та Ради ЄС №1901/2006 від 12.12.2006 про медичні продукти, 

призначені для використання в педіатрії, та про зміну Регламенту (ЄЕС) 



84 

№1768/92, Директиви 2001/20/ЄС, Директиви 2001/83/ЄC та Регламенту (ЄC) 

№726/2004, зокрема, забороняється проведення КВ, якщо відповідний лікарський 

засіб не надає суттєвого терапевтичного ефекту порівняно з існуючими методами 

лікування неповнолітніх; забороняються дослідження за участю неповнолітніх, 

якщо цей препарат, ймовірно, буде неефективним або небезпечним [113]. 

На основі викладених положень, можна зробити висновок, що у вказаних 

актах ЄС враховані всі положення, які містяться у міжнародних документах з 

цього питання. Деякі положення більш деталізовані, наприклад, прямо 

встановлюється необхідність отримання ІЗУКВ у особи, яка отримала повну 

дієздатність. Також вказані акти характеризуються, як і Міжнародні етичні 

настанови, більшим ступенем захисту неповнолітніх, у порівнянні з Гельсінською 

декларацію, адже поширюють вимоги щодо мінімального ступеня ризику, 

незручностей, неможливості залучення дієздатних осіб та спрямованості на 

отримання користі саме для неповнолітніх не тільки на нетерапевтичні 

дослідження, а й на терапевтичні. Додатковим ступенем захисту є вимога 

відсутності будь-яких фінансових стимулів участі неповнолітніх осіб для останніх 

чи їх законних представників. В той же час, положення про подальший доступ до 

досліджуваного лікування у законодавстві ЄС звужується до заходів щодо 

догляду за досліджуваними після їх участі в КВ (це положення є загальним до 

усіх видів клінічних досліджень у ЄС). 

У ЦК України виключення з обмеження про можливість залучення лише 

повнолітніх дієздатних фізичних осіб у ЦК України стосується виключно 

клінічних випробувань лікарських засобів, тобто наявне необґрунтоване 

обмеження доступу цієї групи осіб до передових медичних розробок, що не є 

лікарськими засобами. 

ЗУ «Про лікарські засоби» містить наступні положення щодо участі 

неповнолітніх та малолітніх у КВ: 

1) лікарський засіб обов’язково повинен бути призначений 

(альтернативно): 

- для лікування дитячих захворювань; 



85 

- метою КВ є оптимізація дозування чи режиму застосування 

лікарського засобу відповідно для малолітніх або неповнолітніх осіб. Такі 

дослідження можуть проводитись лише після завершення КВ відповідних 

лікарських засобів за участю повнолітніх дієздатних осіб. 

2) необхідна письмова згода батьків такої особи; 

3) малолітній особі надається інформація про дослідження в доступній 

для неї формі, для неповнолітньої особи необхідна її письмова згода на додаток 

до згоди її батьків; 

4) інформація про участь таких осіб у дослідженнях направляється до 

органів опіки та піклування за місцем постійного проживання таких осіб; 

5) забороняється проведення КВ лікарських засобів за участю 

малолітньої або неповнолітньої особи, яка позбавлена батьківського піклування, 

усиновленої дитини або дитини-сироти. 

Порівнюючи ЗУ «Про лікарські засоби» з попередньо розглянутими актами, 

можна побачити досить значну різницю у обсягах правового регулювання КВ за 

участю малолітніх та неповнолітніх. На нашу думку, враховуючи зобов’язання 

щодо імплементації Україною законодавства ЄС та ієрархічний рівень Директиви 

чи Регламенту ЄС, деталізація вітчизняного спеціального закону в цій сфері 

повинна бути відповідно не нижчою. 

Крім того, порівнюючи обсяги правового регулювання КВ на рівні закону в 

Україні та інших країнах ЄС, можна прийти до висновку, що він є одним з 

найменших. Так, наприклад, окрім положень законодавства України, відповідні 

закони Естонії [114], Фінляндії [115] та Ірландії [116] під час прийняття рішення 

про залучення неповнолітньої чи малолітньої особи до КВ вимагають не тільки 

надавати неповнолітній інформацію про таке дослідження, а також враховувати її 

думку з цього питання; прямо вказують на можливість проведення КВ виключно 

у випадку неможливості залучення осіб, що можуть надавати ІЗУКВ (не своє 

погодження, різниця яких розглянута раніше). Закони Фінляндії та Ірландії також 

вимагають отримати незалежну думку спеціаліста в галузі педіатрії та визначають 

положення щодо допустимості КВ лише у випадку, коли очікувані ризики та 
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незручності є мінімальними. Крім того, закон Естонії вимагає від дослідника 

самостійно оцінити прийнятність рішення законного представника та надає йому 

право не дотримуватись його, якщо таке рішення прямо порушує інтереси такої 

особи. Закон Ірландії також встановлює заборону надавати будь-які фінансові 

стимули неповнолітнім чи їх законним представникам, окрім компенсації за 

шкоду чи збиток. 

В той же час, жодний порівнюваний закон не передбачає прямого 

обмеження залучення певних категорій малолітніх чи неповнолітніх осіб. 

Зазначимо, що це положення включено до ЗУ «Про лікарські засоби» відповідно 

до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо клінічних 

випробувань лікарських засобів» № 3323-VI від 12.05.2011 [117]. На нашу думку, 

є всі підстави погодитись з позицією Головного науково-експертного управління 

ВРУ [118], що таке положення може завдати шкоди малолітній або неповнолітній 

особі, яка не має батьків. Так, відповідно до чинного законодавства України, 

обов'язки по вихованню та розвитку таких дітей несуть їх законні представники, 

якими можуть виступати усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі 

(статті 232, 243, 256-2, 256-6 СК України [119]). Зазначені обмеження протирічать 

обов’язку прийомних батьків та батьків-вихователей піклуватися про здоров'я 

дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток (ст.150 СК України) та 

обсягу прав і обов’язків усиновлювача, згідно зі ст.232 СК України. Крім того, 

згідно з чинним законодавством, якщо над дітьми, які мають інвалідність та 

перебувають у навчальному закладі, закладі охорони здоров'я або закладі 

соціального захисту населення, не встановлено опіку чи піклування або не 

призначено опікуна чи піклувальника, її законним представником є керівник 

цього закладу. 

Окрім зазначеного, викликає питання сумісність вказаних положень з 

реалізацією принципу таємниці усиновлення (ч.2 ст.226 та ч.1 ст.227 СК України). 

Не зрозуміло, яким чином дослідник дізнається про факт усиновлення, у випадку 

реалізації усиновлювачем права на запис матір’ю/батьком дитини (ст.229 СК 

України), якщо така особа самостійно про це не повідомить, враховуючи що 
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законодавство не передбачає такого обов’язку усиновлювача. В той же час, 

самостійно отримати таку інформацію дослідник не має права (ч.2 ст.228 СК 

України). А тому є необхідним розробити деталізований порядок реалізації 

зазначеного положення. 

Враховуючи викладені аргументи та зважаючи на необхідність 

забезпечення рівного доступу до передових розробок у галузі медицини, права на 

охорону здоров’я для усіх категорій неповнолітніх та малолітніх осіб, пропонуємо 

виключити з чинного законодавства України висвітлені обмеження, натомість, з 

метою забезпечення підвищеного рівня правового захисту таких осіб, пропонуємо 

додати положення про обов’язкове залучення спеціалістів у галузі педіатрії (чи 

створення спеціалізованих комісій щодо даної категорії), які будуть надавати 

окремий висновок щодо належності включення таких осіб до КВ. Крім того, щодо 

осіб, які перебувають у відповідних закладах (так званих інституалізованих осіб), 

на нашу думку є доречним встановити обмеження, за яким вони можуть бути 

досліджуваними виключно у випадку передбачення прямої користі для них 

(терапевтичні дослідження) та отриманням висновку незалежної інституції з 

питань прав таких осіб (коментар до Рекомендації №14 Міжнародних етичних 

настанов) або, відповідно до вітчизняної практики, органів опіки та піклування 

чи, наприклад, покладання таких обов’язків на Уповноваженого ВРУ з прав 

людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини. 

Як вже зазначалось, міжнародні документи залишають питання віку, з якого 

необхідно отримувати ІЗУКВ чи погодження, на вирішення національним 

правовим системам, в той же час це питання є вельми дискусійним у середовищі 

науковців. В ході дослідження, P. Anderson встановила, що різні сторони 

суспільних відносин у медичній сфері по-різному оцінюють вік, з якого особа 

здатна належним чином формувати свою думку щодо медичних втручань, так 

безпосередньо діти визначали такий поріг у 14 років, їх батьки – 13,9 років, 

медичні працівники – 10,3 років [120]. 

Ю.Б. Бєлоусов вказує, що більшість дослідників сходяться у думці, що діти 

здатні до абстрактного мислення та їх життєвий досвід дозволяє їм усвідомлено 
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підійти до оцінки ризику і користі майбутнього втручання у віці 14 років [121]. 

Відповідно до положень Конвенції ООН про права дитини [122], ЦК 

України (ст.ст.30-35) та СК України (ст.6), правовий статус дитини має особа до 

досягнення нею повноліття, яке настає у 18 років, а у визначених випадках, може 

надаватись з 16 років за рішенням суду рішенням або органу опіки та піклування. 

В той же час, незважаючи на відсутність повної дієздатності, особи до досягнення 

18 річчя мають певний обмежений обсяг, який визначається як частковий (для 

малолітньої особи, тобто особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ст.31 ЦК 

України)) та неповний (для неповнолітньої особи, особи у віці від чотирнадцяти 

до вісімнадцяти років (ст.32 ЦК України)). У ст.171 СК України встановлений 

обов’язок враховувати думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її 

життя, а згідно з ч.1 ст.38 Основ, особа з 14 років має право на вільний вибір 

лікаря та методів лікування відповідно до його рекомендацій. 

Враховуючи, що медичне законодавство прямо передбачає право на вибір 

методів лікування з 14 років та обсяг неповної дієздатності за цивільним 

законодавством (фактично, така особа самостійно вчиняють більшість 

правочинів, потребуючи лише погодження своїх батьків чи законних 

представників), на нашу думку, приписи ч.4 ст.8 ЗУ «Про лікарські засоби» щодо 

отримання письмової згоди неповнолітнього (з 14 років) на додаток до 

батьківської ІЗУКВ є абсолютно виправданим. В той же час, потребує вирішення 

питання емансипованих осіб. Так як ЗУ «Про лікарські засоби» не містить 

спеціальних положень про визначення віку малолітніх та неповнолітніх осіб, на 

перший погляд, емансиповані особи, відповідно до ч.4 ст.35 ЦК України 

набувають усіх цивільних прав та обов’язків особи з повною цивільною 

дієздатністю. Однак, ч.2 ст.44 Основ без використання терміну неповнолітня 

особа, а прямо визначаючи вік від 14 до 18 років вимагає письмову згоду такої 

особи та її батьків або інших законних представників, а п.3.1. р.IV Порядку 

містить положення, що неповнолітньою є особа від 14 до 18 років, без уточнення 

положень про емансипацію, а отже містить вищезгадану спеціальну правову 

норму. На нашу думку, враховуючи, що міжнародні акти даної сфери та наукові 
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дослідження вказують на необхідність врахування ступеня розвитку кожної 

окремої особи, не є логічним обмежувати особу у частині її прав, коли така особа 

підтверджує ступінь свого абстрактного мислення та життєвого досвіду через 

працю за трудовим договором, має дітей або бажає займатися підприємницькою 

діяльністю, що встановлено рішенням суду рішенням або органу опіки та 

піклування. Крім того, у Рекомендаціях експертної групи з клінічних випробувань 

щодо впровадження Регламенту (ЄС) №536/2014 прямо зазначається, що коли 

особа перестає бути неповнолітньою або є емансипованою, таку особу необхідно 

просити про надання письмової ІЗУКВ якнайшвидше (в тому числі щодо 

продовження дослідження, в якому вона вже бере участь), згода батьків (законних 

представників) більше не потрібна [123]. 

Щодо малолітніх осіб встановлено, що вони усно дають свою ІЗУКВ, якщо 

спроможні. Критерії такої спроможності не встановлені, в той же час, наприклад, 

у Естонії згода дитини необхідна починаючи з 7 років [114], аналогічно у 

Малайзії [124], на нашу думку, як і щодо згоди неповнолітнього, необхідно 

встановити певний законодавчий віковий орієнтир, з якого особа вважається 

такою, що в достатньому обсягу може усвідомити значення вираження своєї волі. 

Вважаємо, що в цьому випадку є виправданим розробити певну градацію, яка не 

має виключного характеру, проте відхилення від якої потребує надання 

вмотивованого обґрунтування, використавши, наприклад, відповідну шкалу, що 

міститься у Рекомендаціях вищевказаної експертної групи, в якій щодо кожної 

вікової групи містяться загальні положення щодо ступеня їх розуміння та 

очікуваної усвідомленості згоди (погодження). 

Законодавство України прямо не визначає випадки, коли думка батьків 

(законних представників) не співпадає з думкою неповнолітнього/малолітнього. В 

той же час, враховуючи формулювання, що дослідник «ураховує явне бажання 

малолітньої та неповнолітньої дитини взяти участь, або відмовитися від участі в 

клінічному дослідженні, або вийти з нього в будь-який час» (п.3.1. р.IV Порядку), 

таким чином підкреслюється міжнародна практика розмежування ІЗУКВ 

дієздатної особи та погодження дітей. Отже, таке погодження у будь-якому 
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випадку є додатковим до ІЗУКВ батьків. Таким чином, у разі незгоди 

батьків/законних представників – участь у випробуванні 

малолітньої/неповнолітньої особи виключається. У разі згоди батьків та незгоди 

неповнолітньої особи, також дослідження не є можливим. Щодо малолітньої 

особи, питання є більш складним, однак, на нашу думку, необхідно використати 

рекомендації Міжнародних етичних настанов та встановлювати в кожному 

конкретному випадку баланс між інтересами малолітнього та його волею. 

Вважаємо, що ці положення та конкретні критерії такого рішення необхідно 

прямо закріпити у законодавстві, адже необхідність самостійного врахування 

дослідником відповідної міжнародної практику не є надійним механізмом 

правового захисту. 

Щодо обсягів інформації, яка надається малолітнім та неповнолітнім 

особам, то чинне законодавство України має вкрай обмежене правове 

регулювання, окрім наведених положень Закону, у п.3.1. р.IV Порядку лише 

уточняється, що така інформація доступна саме для розуміння та є письмовою чи 

усною. На нашу думку, в цьому випадку також необхідно нормативно визначити 

певні критерії обсягу такої інформації, враховуючи вже розроблені градації щодо 

віку, висвітлені вище. 

Окремо постає питання щодо кола осіб, які повинні надати ІЗУКВ. В 

міжнародних документах даної сфери не уточняється чи обидва з батьків повинні 

надати свою ІЗУКВ, або достатньо ІЗУКВ однієї особи, а також що робити у 

випадку відсутності згоди між ними. У країнах ЄС також відсутнє єдине 

вирішення такого питання, так у Австрії, Бельгії, Фінляндії, Угорщині, Ісландії, 

Ірландії, Латвії, Польщі, Шотландії, Словенії та Іспанії достатньо згоди одного з 

батьків (в деяких випадках, наприклад, з обов’язковим інформуванням іншого). В 

той же час у Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Німеччині, Італії, Литві, 

Мальті, Нідерландах, Норвегії, Португалії та Румунії необхідно отримати ІЗУКВ 

обох батьків (також з певними виключеннями) [125]. 

Основи та ЗУ «Про лікарські засоби» використовують множину щодо 

ІЗУКВ батьків, Порядок прямо встановлює обов’язок отримати ІЗУКВ обох 
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батьків. Враховуючи відсутність будь-яких передбачених виключень, відмова 

одного з батьків виключає можливість дитини бути досліджуваним. На нашу 

думку, відсутність таких виключень породжує певну правову невизначеність. Так, 

наприклад, на практиці можуть існувати ситуації, коли інший з батьків помер, 

позбавлений батьківських прав, є безвісно відсутнім, не вписаний у свідоцтво про 

народження або сам є особою, яка не має права надавати ІЗУКВ. На нашу думку, 

перелічені випадки не мають бути формальною перепоною участі 

неповнолітнього/малолітнього у необхідному йому КВ, як наприклад, у подібних 

відносинах щодо отримання дозволу іншого з батьків на виїзд громадянина 

України, який не досяг 16-річного віку (п.п.2 п.4 Правил перетинання державного 

кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 

№57 [126]), або укладенні нотаріально посвідчуваних правочинів (абз.2 п.5 гл.3 р. 

I Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого 

наказом Мін’юсту від 22.02.2012 №296/5 [127]). 

Стосовно отримання дозволу від обох батьків, за умови їх спроможності 

його надати, вважаємо, що і в цьому випадку необхідно в першу чергу керуватися 

інтересами дитини. Виходячи з цього, на нашу думку, прогресивнішим є 

регулювання, встановлене у США. Так, у Зводі федеральних нормативних актів 

(Subpart D Part 50 Title 21 and Subpart D Part 46 Title 45 of Code of Federal 

Regulations [128]) визначені 4 категорії КВ, відповідного до очікуваного ризику, в 

залежності від яких встановлені різні обсяги отримання згоди від 

батьків/законних представників. Для КВ, які підпадають під категорію 1 ризику 

(мінімальний ризик), етичні комітети можуть встановити достатності дозволу 

одного з батьків, якщо тільки суть дослідження не викликає протирічь у обох 

батьків, у цьому випадку може знадобитися дозвіл від двох батьків, якщо один із 

батьків не є померлим, безвісно відсутнім, недієздатним, не відомо його 

місцезнаходження або він не несе юридичну відповідальність за опіку над 

неповнолітнім. Для 2 категорії (більше ніж мінімальний ризик, передбачається 

пряма користь для досліджуваного) – дозволу одного з батьків може бути 

достатньо, проте етичний комітет має визначити необхідність одного чи обидвох 
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(з такими же виключеннями). У випадку 3 та 4 категорії (відповідно, більше ніж 

мінімальний ризик, не передбачається пряма користь для досліджуваного, але є 

ймовірність отримання узагальнюваних знань про стан досліджуваного або 

більше ніж мінімальний ризик, не передбачається пряма користь для 

досліджуваного, результати можуть полегшити серйозні проблеми для дитячого 

здоров'я або благополуччя), вимагає дозволу обох батьків, якщо один із батьків не 

помер, не є безвісно відсутнім, недієздатним, не відомо його місцезнаходження 

або він не несе юридичну відповідальність за опіку над неповнолітнім. В той же 

час, якщо живий лише один з батьків або законний представник, або лише один з 

батьків після розлучення має право опіки, дослідник може встановити, що 

достатньо дозволу лише одного батька або одного законного представника. 

Проте, якщо наявні обидва з батьків, які можуть надати дозвіл, але вони не 

погоджуються надати дозвіл своїй дитині брати участь у дослідженні, дитина не 

може бути включена, якщо тільки ця незгода не буде врегульована. Це стосується 

всіх допустимих категорій, навіть якщо вимагається підпис лише одного з батьків, 

але якщо беруть участь у вирішенні питання обидва батьки, вони повинні 

погодитись, що дитина буде включена. Якщо батько, який не був залучений чи 

доступний для згоди, пізніше стає залученим або доступним, то обидва батьки 

повинні надати згоду [129]. 

Зазначимо, що незважаючи на підзаконний характер Порядку, він по-

іншому викладає прийнятність КВ з огляду на їх мету, у порівнянні з ЗУ «Про 

лікарські засоби». Якщо у Законі є дві альтернативні підстави (призначення для 

лікування дитячих захворювань або оптимізація застосування, після завершення 

останніх досліджень на дієздатних особах), то у Порядку остання підстава взагалі 

прямо не вказується, натомість використовується конструкція, яка на перший 

погляд звужує КВ за участі малолітніх та неповнолітніх виключно до 

терапевтичних досліджень, проте це не так. У Порядку визначено, що малолітні та 

неповнолітні діти одержать безпосередню користь від участі у КВ, якщо 1) КВ 

необхідне для підтвердження даних, отриманих під час інших КВ, які 

проводились на дорослих, або для підтвердження даних, отриманих за допомогою 
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інших методів дослідження; 2) КВ стосується захворювань, від яких страждають 

малолітні та неповнолітні діти; 3) КВ має такі особливості, що його можна 

проводити тільки за участю малолітніх та неповнолітніх дітей. 

Незважаючи на те, що законотворець у жодному законі не обмежує КВ за 

участі даної категорії осіб виключно терапевтичними, у п.1.2. р.IV Порядку 

вказується, що пацієнти, які неспроможні дати ІЗУКВ, включаються в КВ тільки 

тоді, коли є підстави очікувати, що застосування випробуваного лікарського 

засобу принесе безпосередню користь пацієнту і вона буде перевищувати ризик. 

Однак, розглядаючи подальше тлумачення у п.3.1. цього розділу, жодне з 

вказаних положень не стосується очікуваної безпосередньої користі конкретному 

пацієнту (досліджуваному), навпаки, усі ці умови, відповідно й до міжнародних 

актів (у повній до них відповідності), в першу чергу направлені на захист осіб, які 

залучаються до нетерапевтичних КВ. На цій підставі, вважаємо за необхідне 

виключити у формулюванні п.1.2. р.IV слово «безпосередню», як беззмістовне. 

В той же час, підтверджуючи сучасну міжнародну практику, законодавець 

обґрунтовано визначив обмеження, згідно з яким планування КВ повинно бути 

здійснено таким чином, що мінімізовані біль, дискомфорт, страх і ризик. Поріг 

ризику і ступінь дискомфорту, болю повинні чітко визначатися і постійно 

відстежуватися, а очікувана користь результатів дослідження повинна 

перевищувати такий ризик. Однак, на нашу думку, незважаючи на безумовну 

оціночність цих понять, необхідне нормативне їх тлумачення та встановлення 

критеріїв відповідного співвідношення. 

Крім того, на відміну від чинного Закону, у Порядку також визначена 

заборона отримувати неповнолітніми/малолітніми чи їх батьками (законними 

представниками) заохочення чи фінансові стимули, крім компенсації у разі 

завдання шкоди здоров’ю. Вважаємо необхідним надати можливість отримувати 

також компенсацію за понесені витрати у цьому випадку, відповідно до 

європейської практики [94, с.189]. 

На підставі викладеного, пропонуємо викласти ч.4 ст.8 ЗУ «Про лікарські 

засоби» в такій редакції: «Клінічні випробування лікарських засобів за участю 
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малолітньої особи можуть проводитися у порядку, передбаченому законом, за 

наявності інформованої згоди на участь у клінічному випробуванні її батьків 

(законних представників), та за умови надання малолітній особі відповідної 

інформації в доступній для неї формі й урахування бажання такої особи, після 

оцінки її здатності формувати думку та оцінювати інформацію про дослідження, а 

за участю неповнолітньої особи - у разі наявності її письмової згоди та 

інформованої згоди на участь у клінічному випробуванні її батьків (законних 

представників). У разі проведення клінічних випробувань за участю малолітніх та 

неповнолітніх осіб, відповідна інформація направляється до органів опіки та 

піклування за місцем постійного проживання таких осіб у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Якщо під час 

клінічного випробування особа досягає повноліття (18 років) чи їй надається 

повна цивільна дієздатність, в неї необхідно отримати інформовану згоду на 

продовження участі у клінічному випробуванні.» 

Крім того, викласти ч.5 ст.8 ЗУ «Про лікарські засоби» наступним чином: 

«Клінічні випробування лікарських засобів за участю малолітньої або 

неповнолітньої особи, яка позбавлена батьківського піклування, усиновленої 

дитини або дитини-сироти можуть проводитися лише у разі, якщо такі клінічні 

випробування безпосередньо пов'язані з медичним станом, від якого страждають 

зазначені особи та є наукові підстави очікувати, що участь у таких клінічних 

випробуваннях буде нести пряму вигоду для зазначених осіб, що перевищує 

ризики та незручності, та у разі отримання висновку Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини в порядку, встановленому законодавством.» 

 

2.3 Участь недієздатних та обмежено дієздатних осіб у клінічних 

випробуваннях 

 

Виходячи з самої назви цієї категорії осіб, обґрунтовано можна прийти до 

висновку щодо неможливості їх залучення до КВ, адже вона є прямою 
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протилежністю загальновизнаного правила про участь у КВ виключно тих осіб, 

які можуть надати ІЗУКВ. Проте, усі міжнародні документи, прийняті після 

Нюрнберзького кодексу, в тій чи іншій мірі містять певні умови, за яких вони все 

ж вважаються прийнятними. 

Зазначимо, що як і до попередньої розглянутої групи учасників КВ, у 

міжнародних актах містяться лише загальні положення щодо осіб, які належать до 

вказаної групи, залишаючи національному законодавцю право давати конкретне 

визначення, в той же час прямо або опосередковано вказується, що ці положення 

стосуються осіб, які не можуть надати ІЗУКВ у зв’язку з психічним чи фізичним 

станом, їх розладами (Гельсінська декларація, Міжнародні етичні настанови), чи 

що такий стан не повинен бути пов’язаний із віком юридичної компетенції особи 

(Регламент (ЄС) №536/2014). 

Необхідність залучення недієздатних осіб до КВ пов’язана з тим, що окрім 

потреби у з’ясуванні та управлінні унікальними хворобами та станами таких осіб, 

є потреба аналізу та дослідження впливу на них стандартних процедур лікування, 

що застосовуються до інших категорій осіб [130]. 

Відповідно до вже розглянутих положень, Гельсінська декларація не 

містить категоризацію суб’єктів, які не можуть надати ІЗУКВ, а тому в цьому 

випадку застосовуються ті ж положення, що й розглянуті стосовно малолітніх та 

неповнолітніх. Проте, додатково необхідно врахувати припис п.30, за яким 

відповідний фізичний чи психічний стан, що позбавляє особу можливості надати 

ІЗУКВ, має бути невід’ємною характеристикою досліджуваної групи, для 

залучення такої особи. Таким чином, встановлюється медичний критерій-

обмеження участі у КВ (в порівнянні з фізіологічно-віковим у неповнолітніх осіб). 

Положення Міжнародних етичних настанов також відносять дану категорію 

до уразливої (коментар до Рекомендації №13), а також містять специфічні умови 

(Рекомендації №№9, 15). Узагальнюючі викладені рекомендації, у Міжнародних 

етичних настановах містяться такі вимоги до КВ за участі недієздатних: 1) не 

можливо провести таке КВ за участю осіб, що можуть надати ІЗУКВ; 2) метою 

КВ є отримання знань, що мають відношення до конкретних потреб в охороні 
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здоров'я людей з розладами психіки або поведінки; 3) отримана згода 

потенційного досліджуваного в межах його можливостей та поважається його 

відмова, крім виняткових обставин, коли відсутня розумна медична 

альтернативна та місцеве законодавство дозволяє долати таку незгоду; 4) у 

випадках, коли потенційний досліджуваний позбавлений можливості надати 

ІЗУКВ, дозвіл отримується у відповідального члена сім'ї або законного 

представника відповідно до чинного законодавства; 5) очікуваний ризик, у 

випадку відсутності прямої вигоди, повинен не перевищувати такий, що 

пов’язаний із звичайними медичними чи психологічними інтервенціями. Невеликі 

або незначні підвищення ступеню такого ризику можуть бути дозволені, якщо 

існує раціональне наукове або медичне обґрунтування для такого збільшення та у 

випадку погодження етичним комітетом; 6) такі особи, як правило, будуть 

забезпечені розумним доступом до будь-яких діагностичних, профілактичних або 

терапевтичних продуктів, які стануть доступними за результатами КВ. 

Як можна побачити з вказаних вимог, дозволяється проводити як 

терапевтичні, так і нетерапевтичні КВ за участі недієздатних осіб. В той же час, 

для останніх додається вимога про мінімальний ризик участі у дослідженні. 

Зазначимо, що відповідно до коментаря до Рекомендації №9 визнається, що 

«невелике або незначне» підвищення ризику, у порівнянні зі стандартними 

процедурами, не є загальновстановленим критерієм, що є чітко визначений. 

Одночасно пропонується етичним комітетам встановлювати, по-перше, пряме 

відношення КВ до хвороби/стану майбутнього досліджуваного, по-друге, дуже 

незначне перевищення такого ступеня ризику, по-третє, досить важливе значення 

мети цього КВ, що може виправдати підвищення ризику, по-четверте, втручання у 

рамках КВ є достатньо сумісними з клінічними втручаннями, які випробовуваний 

вже зазнав чи можуть очікуватись, у відношенні стану, що досліджується. 

Крім того, у коментарі до Рекомендації №15 звертається увага на те, що 

досліднику слід зважати на можливість існування у членів сім’ї або законного 

представника інших інтересів, окрім інтересів самого недієздатного, в тому числі 

щодо видужання останнього. Також пропонується отримувати юридичний дозвіл 
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у випадках інституалізації особи за судовим рішенням. Додатково підкреслюється 

необхідність забезпечення подальшого доступу до предмету випробування для 

осіб, які страждають на серйозні захворювання (ВІЛ, гепатит тощо). 

Аналогічними умовами, які містяться у Директиві 2001/20/ЄС, та 

Регламенту (ЄC) №536/2004 є наступні: 1) отримання ІЗУКВ законного 

представника; 2) клінічне випробування безпосередньо пов'язане з медичним 

станом, від якого страждає недієздатна особа; 3) наявність важливого значення 

такого дослідження для недієздатних осіб, а дані про подібну достовірність не 

можуть бути отримані в КВ за участі осіб, які можуть надати ІЗУКВ, або іншими 

методами дослідження; 4) недієздатним досліджуваним надана інформація про 

випробування у достатньому обсязі з огляду на їх здатність її зрозуміти; 5) 

враховується чітке бажання недієздатної особи, яка здатна формувати думку та 

оцінювати інформацію, відмовитися від участі у КВ або припинити участь в будь-

який час; 6) жодні стимули або фінансові стимули не надаються досліджуваним 

або їхнім законним представникам, за винятком компенсацій за витрати та втрату 

заробітку, безпосередньо пов'язаних з участю в КВ; 7) недієздатна особа не 

відмовлялась надати ІЗУКВ долучитись до такого КВ до настання недієздатності; 

8) ґрунтуючись на наукових даних, внаслідок участі у КВ очікується 

(альтернативно): а) пряма вигода недієздатному досліджуваному, яка перевищує 

ризики та незручності; або б) певна користь для населення, представленого 

недієздатним учасником, коли КВ безпосередньо стосується небезпечного для 

здоров'я або виснажливого стану здоров'я, від якого він страждає, і таке КВ 

матиме лише мінімальний ризик та мінімальні незручності для недієздатної 

особи, в порівнянні зі стандартним лікуванням стану недієздатної особи. 

Зазначимо, що у Директиві останнє положення (п.8), сформульовано іншим 

чином. Якщо Регламент прямо розподіляє такі КВ на терапевтичні та 

нетерапевтичні: в першому випадку вигода повинна перевищувати ризик, а в 

іншому такий ризик повинен бути мінімальним, в порівнянні зі стандартним 

лікуванням, то Директива містить лише загальне положення, що предмет 

випробування, як очікується, забезпечить користь для пацієнтів, яка переважає 
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ризики, або взагалі не нестиме їх. 

Окремі положення Директиви, згідно з якими такі КВ повинні бути 

сплановані з метою мінімізації болю, дискомфорту, страху або інших 

передбачуваних ризиків, пов'язаних із захворюванням і етапом в розвитку та 

необхідно провести спеціальне визначення порогу ризику і ступеня дистресу і 

постійно проводити за ними контроль, у Регламенті передбачені в якості 

загальних для усіх видів КВ. 

Повертаючись до різних формулювань стосовно співвідношення ризику, то, 

на нашу думку, положення Регламенту більш відповідає сучасному стану 

міжнародного регулювання вказаного питання. Так, в не залежності від виду 

дослідження, досягти ситуації, коли ризик є мінімальним або відсутній є майже не 

можливим. Відповідно до вже проаналізованих джерел, прийнятний ступінь 

ризику диференціюється в залежності від того, чи отримуватиме особа 

безпосередню користь внаслідок КВ. Крім того, Директива не має посилання на 

те, що очікуваний ризик порівнюється з ризиком, якого можна очкувати від 

стандартних методів лікування, що взагалі можна розглядати як нереальну 

ситуацію. Науковці, які проводили аналіз вказаної норми Директиви до прийняття 

Регламенту, дійшли висновку, що необхідно рекомендувати правозастосвникам 

країн-членів ЄС тлумачити дану норму більш широким чином, саме додаючи 

вказане порівняння зі стандартним лікуванням [131]. 

Крім того, необхідно враховувати визначення мінімального ризику та 

мінімальних незручностей, викладене у Додатковому протоколі до Конвенції про 

права людини та біомедицину в галузі біомедичних досліджень від 25.01.2005, 

згідно з яким ризик є мінімальним, якщо, з огляду на характер і масштаб 

втручання, очікується, що вони в гіршому випадку будуть мати своїм результатом 

вкрай слабкий і тимчасовий негативний вплив на здоров'я особи, а мінімальними 

є незручності, якщо очікується, що незручності в гіршому випадку будуть 

тимчасовими і незначними для даної особи. Оцінка незручностей проводиться 

довіреною особою зацікавленої особи в разі потреби. 

Законодавство України також містить особливі умови включення 
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недієздатних осіб або осіб цивільна дієздатність яких обмежена у зв'язку з 

психічним захворюванням. 

ЗУ «Про лікарські засоби» має дуже стислий перелік таких умов, які 

обмежуються наступними: 1) отримання письмової згоди опікунів; 2) лікарський 

засіб повинен бути призначений для лікування психічних захворювань; 3) пацієнт 

та законний представник повинні отримати інформацію про дослідження; 4) 

наявне наукове обґрунтування переваги можливого успіху зазначених КВ над 

ризиком спричинення тяжких наслідків для здоров'я або життя такої особи; 5) 

дослідник зупинить КВ за бажанням пацієнта чи його законного представника. 

В той же час, Порядок дещо розширює та уточнює вказані положення, так 

додаються вимоги, згідно з якими КВ: 1) безпосередньо стосується захворювання, 

на яке страждає досліджуваний; 2) має значення для підтвердження інформації, 

отриманої під час інших КВ або отриманої іншими методами дослідження; 3) 

сплановане таким чином, щоб мінімізувати біль, дискомфорт, страх і ризик. Поріг 

ризику і ступінь дискомфорту, болю повинні бути чітко визначені і постійно 

відстежуватися; 4) враховано бажання недієздатного пацієнта узяти участь, або 

відмовитися від участі в КВ, або вийти з нього в будь-який момент; 5) не 

використовуються будь-які заохочення або стимули, крім компенсації у разі 

завдання шкоди здоров'ю досліджуваного під час КВ [60]. 

Крім того, уточняється положення про надання інформації досліджуваному, 

а саме в частині меж їх розуміння такої інформації та положення про ступень 

ризику співпадає з вищерозглянутим положенням Директиви, з відповідними 

аргументами щодо його некоректності та необхідності приведення до того, що 

міститься у Регламенті. 

В той же час, незважаючи на зазначення у Преамбулі наказу про 

затвердження цього Порядку про гармонізацію з Директивою, положення про 

відсутність відмови такої особи до настання стану недієздатності у Порядку не 

передбачене, так саме як і положення про необхідність наявності у етичного 

комітету досвіду роботи з такою категорією осіб чи відповідних консультацій (це 

положення відсутнє у Регламенті), а отже потребує врегулювання. 
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Окремо зауважимо, що вказані акти законодавства України не містять 

визначення недієздатної чи обмежено дієздатної особи, а також відсутня 

послідовність у вживанні термінології щодо осіб, які повинні надати ІЗУКВ, 

замість досліджуваного (опікун, законний представник та близький родич). 

Враховуючи положення ч.6 ст.8 ЗУ «Про лікарські засоби», в якій 

обмеження щодо участі у КВ встановлені для осіб, у яких така неповнота 

дієздатності пов’язана у зв'язку з психічним захворюванням, на осіб, дієздатність 

яких обмежена за ч.2 ст.36 ЦК відповідні додаткові правові гарантії не 

поширюються, що узгоджується з метою їх передбачення. 

Наслідком обмеження цивільної дієздатності є можливість вчинення такою 

особою лише дрібних побутових правочинів (ч.2 ст.37 ЦК України), які, 

відповідно до ч.1 ст.31 ЦК України характеризуються трьома ознаками: 1) він 

задовольняє побутові потреби особи; 2) відповідає її фізичному, духовному чи 

соціальному розвитку; 3) стосується предмета, який має невисоку вартість. На 

нашу думку, як це в подальшому обґрунтовано, ІЗУКВ, яка є обов’язковою 

підставою для залучення будь-якої особи до таких КВ, не залежно від суб’єктного 

складу її надання, є цивільно-правовим правочином та договірним зобов’язанням, 

а, враховуючи викладені вище вимоги до дрібних побутових правочинів та 

природі КВ (високого рівня вразливості прав осіб, необхідності прийняття 

виваженого та відповідального рішення тощо), не є таким, а тому виходить за 

рамки прав обмежено дієздатних осіб. 

Згідно з ч.1 ст.39 ЦК України, фізична особа може бути визнана судом 

недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не 

здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Така особа не 

має права вчиняти будь-якого правочину, від її імені та в її інтересах правочини 

вчиняються опікуном. 

Відповідно до положень гл.2 р.IV ЦПК України [132], заяву про обмеження 

цивільної дієздатності фізичної особи може бути подано членами її сім’ї, органом 

опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом. Заяву про 

визнання фізичної особи недієздатною, окрім зазначених осіб, можуть подати 
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близькі родичі, незалежно від їх спільного проживання, проте не можуть подавати 

наркологічні заклади.  

Незважаючи на відсутність у ЦК України зазначення піклувальника в якості 

законного представника, процесуальне законодавство надає йому такий статус 

(ч.2 ст.59 ЦПК України, ч.2 ст.57 ГПК України [133] тощо), крім того, у п.2.1. 

розділу ІІ Порядку прямо визначено, що законними представниками є батьки, 

усиновлювачі, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, 

які виконують обов’язки опікунів та піклувальників, а у ч.2 ст.44 Основ прямо 

вимагається згода піклувальників щодо особи, цивільна дієздатність якої 

обмежується. 

Враховуючи викладене, використання у ч.6 ст.8 ЗУ «Про лікарські засоби» 

виключно терміну «опікун» протирічить іншій законодавчій практиці, в той же 

час зазначення у Порядку можливості отримання ІЗУКВ не тільки у законного 

представника, а й у близького родича, протирічить як ЗУ «Про лікарські засоби», 

так і засобам захисту прав таких осіб, встановлених цивільним законодавством, 

яке покладає обов’язок дбати, в тому числі про їх лікування, саме на опікунів та 

піклувальників відповідно недієздатних та обмежено дієздатних осіб. 

Окремо звернемо увагу на положення ст.71 ЦК України, відповідно до якої 

опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування видавати письмові 

зобов'язання від імені підопічного, а піклувальник має право дати згоду на 

вчинення цих правочинів лише з дозволу органу опіки та піклування, що, на 

відміну від положень ст.177 СК України, не обмежено правочинами щодо 

майнових прав. Враховуючи, що Порядком вимагається виключно письмова 

форма ІЗУКВ, та зважуючи на обґрунтовану в цій роботі тезу про розгляд ІЗУКВ 

в якості двостороннього договірного зобов’язання за своєю правовою природою, 

на відміну від загальномедичної згоди, то можна прийти до висновку про 

необхідність не тільки отримання згоди опікуна чи піклувальника, а й погодження 

органом опіки та піклування. На нашу думку, з огляду на уразливість даної сфери, 

такий додатковий контроль з боку вищезазначених органів не є надмірним. 

Крім того, у випадку використання такого підходу, цілком обґрунтованим 
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буде використовувати передбачений у ст.79 ЦК України механізм оскарження дій 

опікуна, рішень органу опіки та піклування. Більше того, вказана стаття дозволяє 

оскаржувати їх дії заінтересованій особі, якою, в цьому випадку, може бути 

дослідник, що можна розглядати як прямо передбачений, наприклад в Естонії 

(розглянуто щодо неповнолітніх), механізм що дозволяє подолати волю законного 

представника, яка на думку дослідника може бути шкідливою для учасника 

(потенційного учасника) КВ. 

У зв’язку з викладеним, пропонуємо викласти ч.6 ст.8 ЗУ «Про лікарські 

засоби» в такій редакції: «Клінічні випробування лікарських засобів за участю 

особи, яка судом визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена у 

зв'язку з психічним захворюванням, можуть проводитися лише у випадках, якщо 

лікарський засіб призначений для лікування психічних захворювань, за умови 

наукового обґрунтування переваги можливого успіху зазначених випробувань над 

ризиком спричинення тяжких наслідків для здоров'я або життя такої особи, у разі 

наявності інформованої згоди на участь у клінічному випробуванні її законних 

представників, врахування чіткого бажання недієздатної особи, яка здатна 

формувати думку та оцінювати інформацію, а також у разі, якщо така недієздатна 

особа не відмовлялась надати інформовану згоду на участь у клінічному 

випробуванні долучитись до такого випробування до настання недієздатності, та 

отримання висновку органів опіки та піклування за місцем постійного 

проживання таких осіб у порядку, встановленому центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 

здоров'я.» 

На нашу думку, є корисним порівняти практику залучення законних 

представників в інших країнах. Так, дослідження показують, що близькі родичі 

осіб, які виступають в ролі законних представників, частіше відмовляли у дозволі 

на проведення КВ, ніж самі пацієнти, а отже більш обережно та критично 

оцінювали їх умови [134]. В той же час, викликає питання чи будуть настільки ж 

ретельно підходити до такого питання особи, які є так званими «професійними 

законними представниками» (ч.4 ст.63 ЦК України). 
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У зв’язку з відсутністю прямого визначення законних представників у актах 

ЄС, дуже різняться способи їх призначення та коло осіб, які можуть ними 

виступати, що може ускладнювати проведення багатоцентрових міжнаціональних 

досліджень, у зв’язку з необхідністю враховувати особливості кожної країни. 

Так, лише у Німеччині та Італії законний представник визначається судами, 

у Франції до судів звертаються виключно якщо дослідження несе серйозний 

ризик учаснику, у Данії згода повинна бути надана найближчим родичем та 

лікарем-терапевтом недієздатної особи, в деяких країнах особа може самостійно 

визначити наперед законного представника [135]. 

Необхідно звернути увагу, що, наприклад, в Італії під час отримання ІЗУКВ 

попередньо проводиться оцінка потенційного досліджуваного щодо його 

здатності аналізувати інформацію (використовується Стисла шкала оцінки 

психічного статусу (MMSE)), та деякі інші подібні тестування, як це поширено й 

у США. У разі успішного набрання мінімального сумарного порогу балів за 

результатами усіх тестувань, особа вважається такою, яка здатна надати ІЗУКВ, в 

інакшому випадку визнається такою, що потребує отримання згоди законного 

представника [131]. Саме на цьому етапі виникає необхідність певної уніфікації 

наступної процедури. На нашу думку, необхідно передбачити обов’язок 

дослідника проводити таку процедуру з потенційними досліджуваними в Україні, 

що буде додатковою гарантією отримання дійсно ІЗУКВ, адже відсутність 

юридичного статусу обмежено дієздатної чи недієздатної особи, не є запорукою 

належного психічного стану особи, а також убезпечить від можливих зловживань. 

 

2.4 Правове регулювання участі у клінічних випробуваннях інших 

категорій осіб, які потребують додаткового правового захисту (вразливі 

категорії) 

 

Категорія «вразливі особи» не використовується в якості правової в Україні, 

а є соціальною, яку ще називають «групами ризику» (індивіди або соціальні 

групи, що мають більшу, ніж інші, ймовірність зазнати негативних впливів 
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соціальних, екологічних факторів або дістати хвороби) [136]. В той же час, 

більшість сучасних міжнародних актів у сфері КВ вводять дану категорію в 

юридичну площину та, на нашу думку, на підставі надалі розглянутих обставин, є 

доцільною для впровадження в Україні. Також у цих актах визначені спеціальні 

заходи захисту таких осіб, щодо окремих їх видів (наприклад, прямо визначених в 

законодавстві України – малолітні, неповнолітні, недієздатні тощо) 

встановлюються на додаток лише свої специфічні особливості, з урахуванням усіх 

тих, що притаманні категорії вразливих осіб [36, с.148]. 

У Гельсінській декларації прямо не окреслюється перелік осіб, що входять 

до даної категорії, проте вказується, що щодо таких осіб наявна підвищена 

вірогідність прояви по відношенню до них несправедливості або заподіяння 

додаткової шкоди, у зв’язку з чим, щодо таких осіб повинні передбачатись 

особливі види захисту. Безпосередньо визначено такі засоби захисту: 1) КВ має 

стосуватись інтересів саме цієї категорії; 2) не можливо залучити інших осіб; 3) за 

результатами КВ ця категорія повинна отримати користь. 

Міжнародні етичні настанови містять положення, якими пояснюється 

необхідність визначення специфічних засобів захисту таких осіб через те, що ним 

притаманна істотна нездатність захищати власні інтереси внаслідок таких 

перешкод, як нездатність надавати обґрунтовану згоду, відсутність 

альтернативних способів отримання медичної допомоги чи інших 

дороговартісних потреб, або через молодий вік чи підлеглість у ієрархії певної 

групи. 

Крім того, на відміну від Гельсінської декларації, у коментарях до 

Рекомендації №13 міститься примірний перелік таких осіб (не вичерпний), а саме: 

діти, особи, які через психічні або поведінкові розлади не в змозі надати ІЗУКВ, 

студенти-медики, персонал лікарень та лабораторій, працівники фармацевтичних 

компаній, члени збройних сил, поліції, особи похилого віку, які отримують 

соціальну допомогу, безробітні, інституалізовані особи, безхатченки, біженці або 

переміщені особи, ув’язнені, пацієнти з невиліковними хворобами, члени 

спільнот, не знайомі з сучасними медичними концепціями. 
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На додаток до вже зазначених засобів захисту, у Міжнародних медичних 

настановах містяться також: 4) у разі відсутності отримання прямої вигоди від 

дослідження, ризики не перевищуватимуть ті, які пов'язані з плановими 

медичними чи психологічними інтервенціями щодо таких осіб, окрім випадків, 

коли етичний комітет не дозволить трохи збільшити цей рівень ризику; 5) при не 

можливості надати ІЗУКВ, їх погодження буде доповнено ІЗУКВ законних 

опікунів чи інших відповідних представників. 

У Регламенті (ЄС) №536/2014 міститься загальне застереження, згідно з 

яким випробувані лікарські засоби, призначені для вразливих груп, повинні бути 

повністю та належним чином вивчені для застосування щодо цих груп осіб, в 

тому числі щодо вимог, що стосуються їх специфічних характеристик, та захисту 

здоров'я та благополуччя суб'єктів, що належать до цих груп. Крім того, у ст.10 

визначені особливості щодо захисту окремих груп – неповнолітніх, недієздатних 

(вже розглянуті раніше), а також вагітних, жінок що годують груддю, осіб у 

екстрених ситуаціях та інших груп. В будь-якому випадку заявка на проведення 

такого дослідження повинна бути особливо ретельно оцінена на основі 

експертизи групи, представленої такими особами. 

Модельний закон СНД доповнює цю групу особами, що знаходяться в 

різних умовах фінансової, адміністративної, національної, релігійної, расової та 

іншої залежності. Окремо зазначається необхідність докласти максимальних 

зусиль для створення умов інформування вразливих контингентів в доступній для 

них формі про права та гарантії захисту і поваги їх вільного волевиявлення, 

визнання форм відмови від участі в дослідженні. 

Зазначимо, незважаючи на відсутність будь-яких подібних положень у 

галузевому законодавстві, Настанова з належної клінічної практики [42] містить 

визначення даної категорії осіб, а саме ними є особи, чия добровільна ІЗУКВ 

може бути результатом їх надмірної заінтересованості, пов’язаної з 

обґрунтованими чи необґрунтованими уявленнями про переваги участі в 

дослідженні чи про санкції з боку керівництва у разі відмови від участі. До 

вразливих досліджуваних належать, зокрема, представники підлеглої ланки 
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ієрархічних організацій: учні вищих і середніх медичних (у тому числі тих, що 

спеціалізуються в галузі стоматології) і фармацевтичних навчальних закладів, 

персонал клінік і лабораторій, співробітники фармацевтичних компаній, а також 

службовці збройних сил і ув’язнені. Крім того, до вразливих суб’єктів належать 

пацієнти з невиліковними захворюваннями, особи, які проживають у будинках 

пристарілих, безробітні та малозабезпечені, пацієнти, які перебувають у стані, що 

потребує невідкладної медичної допомоги, представники національних 

меншостей, бездомні, бродяги, біженці, неповнолітні, а також особи, не здатні 

дати ІЗУКВ. Вказана Настанова зобов’язує етичні комітети приділяти особливу 

увагу КВ, учасниками яких можуть бути такі особи. В той же час, відсутні будь-

які положення, які прямо передбачали би вищезазначені додаткові засоби захисту 

їх прав (окрім окремих їх категорій), а отже, не мають реального значення з точки 

зору правозастосування [42]. 

Також зазначені документи містять положення щодо окремих груп осіб, які 

потребують додаткового захисту, в той же час щодо яких в Україні відсутнє 

належне, на нашу думку, регулювання. 

Так, перш за все ними є особи, які перебувають в (критичному) стані, що 

потребує невідкладної (екстреної) медичної допомоги, при якому особа не здатна 

надати ІЗУКВ. Порядок передбачає можливість в такому випадку отримати 

ІЗУКВ законного представника особи, а в разі його відсутності, близького родича 

цієї особи. У разі неможливості одержання ІЗУКВ у пацієнта і відсутності його 

законного представника/близького родича залучення таких пацієнтів до КВ не 

допускається, їм має надаватися медична допомога у встановленому порядку. 

Настанова з належної клінічної практики є менш категоричною, надаючи 

можливість вжити заходів, передбачених протоколом та з документованим 

схваленням етичного комітету для захисту прав, безпеки й благополуччя такої 

особи та в найкоротший термін проінформувати досліджуваного або його 

законного представника й в них необхідно отримати ІЗУКВ на продовження КВ 

та іншу згоду у разі потреби. 

Вважаємо, що хоча вказана Настанова є імплементацією керівництва ICH 
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GCP, логіка нормотворця щодо передбачення умов, які прямо протирічать акту 

законодавства вищої сили без внесення до нього відповідних змін, є 

незрозумілою. В той же час, на нашу думку, такі зміни є необхідними. 

Так, можливість безпосередньої користі медичного характеру для 

досліджуваного, як вже зазначалось, потребує врахування конституційних 

положень про право на охорону здоров’я та медичну допомогу [48, с.128]. 

Сучасні міжнародні акти містять положення, які регламентують особливості 

залучення осіб в екстрених ситуаціях. Так, у Міжнародних етичних настановах 

зазначається, що існують випадки, коли дослідні протоколи розробляються для 

вирішення випадків, що виникають раптово, і виконуються з пацієнтами, які не 

можуть надати ІЗУКВ (наприклад, травми голови, серцево-легеневий арешт, 

інсульт). У зв’язку з таким станом, наявний дуже малий відрізок часу, в ході якого 

необхідно почати надавати медичну допомогу. В цих випадках рекомендується, за 

можливості, попередньо встановити коло осіб, які можуть потерпати від таких 

станів, з метою завчасно отримати їх ІЗУКВ. В протилежному випадку, дослідник 

повинен докласти зусиль щоб отримати дозвіл у законного представника такої 

особи, якщо це не є розумно можливим, якнайшвидше після виходу особи з 

такого стану, необхідно надати усю відповідну інформацію, щоб отримати ІЗУКВ 

на продовження дослідження. Крім того, таке КВ повинно повністю відповідати 

вимогам, які ставляться до ступеня ризику при дослідженнях за участі 

недієздатних осіб. Також рекомендується погодити з етичним комітетом 

максимальний час, протягом якого можливо проводити КВ за відсутності 

отримання погодження пацієнта чи його законного представника. Особи, які були 

таким чином залучені до КВ, мають право заборонити використовувати дані, що 

отримані в його ході. 

Модельний закон СНД не містить детального регулювання цього питання, 

проте також передбачає можливість отримання відкладеної ІЗУКВ у екстрених 

випадках. 

Регламент (ЄС) №536/2014 передбачає можливість отримання ІЗУКВ після 

прийняття рішення про включення учасника до КВ у екстрених медичних 
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ситуаціях, коли досліджуваний не може надати ІЗУКВ через таку ситуацію та 

відсутній час (у відповідному терапевтичному вікні) на отримання такої ІЗУКВ у 

законних представників, за наявності наукових підстав очікувати, що участь у КВ 

може мати пряму клінічно значиму перевагу для здоров'я такого учасника чи 

діагностики його стану, а дослідник не має будь-яких даних про раніше 

висловлені заперечення такою особою щодо участі в дослідженні. Крім того, 

природа такого дослідження повинна бути такою, що воно може проводитись 

виключно в екстрених ситуаціях та несе мінімальний ризик такому 

досліджуваному і мінімальні незручності у порівнянні з стандартним лікуванням 

стану такої особи. Також містяться аналогічні попереднім вимоги щодо 

подальшого отримання згоди та можливості заборонити використовувати дані. 

На нашу думку, вищевикладені положення Регламенту (ЄС) №536/2014 є 

найбільш детальними та конкретизованими, а отже можуть бути використані як 

основа для впровадження такого порядку в Україні, що забезпечить належний 

рівень доступу громадян до медичної допомоги. 

Другою категорією вразливих осіб, яка є найбільш детально врегульована в 

актах з питань КВ поза Україною є жінки. Як зазначається у коментарі до 

Рекомендації №16 Міжнародних етичних настанов, жінки репродуктивного віку 

часто не включаються у КВ через занепокоєння щодо невизначених ризиків для 

плоду, проте їх виключення з цієї підстави є несправедливим, оскільки позбавляє 

жінок, як класу людей, переваг нових знань, отриманих від випробувань. В той же 

час, дослідники зобов’язані допомагати усвідомлювати, що КВ можуть нести 

ризики для плода, якщо вони стануть вагітними під час дослідження. 

Наголошується, що є неприйнятною практика деяких країн про обов’язковість 

отримання згоди подружжя чи партнера, оскільки порушується право на 

приватність життя. Крім того, під час КВ повинен гарантуватись доступ до 

ефективних методів контрацепції та тестів на вагітність. 

Щодо вагітних жінок (Рекомендація №17), вони повинні бути попередньо 

достатньо поінформовані про ризики та переваги для себе, щодо вагітності, плоду, 

подальшого потомства, їх фертильності, а такі КВ повинні проводитися лише в 
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тому випадку, якщо це стосується конкретних потреб здоров'я вагітної жінки або 

її плоду, або потреб в області здоров'я вагітних жінок в цілому, а також, якщо це 

доречно, якщо це підтверджується достовірними доклінічними даними. 

Враховуючи попередню тезу про забезпечення приватнсоті життя, в цьому 

випадку рекомендується отримати, за можливості, й думку батька. 

Регламент (ЄС) №536/2014 для терапевтичних КВ за участі вагітних жінок 

або які годують груддю встановлює одну додаткову вимогу – є потенціал 

отримання користі такій жінці, її ембріоном, плодом або дитиною після 

народження, що переважає ризики та незручності; щодо нетерапевтичних КВ 

визначений наступний перелік: 1) КВ з порівняльної ефективності не можливо 

провести з жінками, які не є вагітними чи годують груддю; 2) КВ сприяє 

досягненню результатів, здатних надати користь вагітним або жінкам, які годують 

груддю, або іншим жінкам стосовно репродукції або іншим ембріонам, плодам чи 

дітям; 3) несе мінімальний ризик для вагітної або жінки, яка годує груддю, 

ембріона, плода чи дитини після народження; 4) у дослідженнях щодо жінок, які 

годують груддю, особлива увага приділяється, щоб уникнути будь-якого 

негативного впливу на здоров'я дитини; 5) жодні стимули або фінансові переваги 

не надаються досліджуваним, за винятком компенсацій за витрати та втрату 

заробітку, безпосередньо пов'язаних з участю в КВ. 

На нашу думку, впровадження в Україні положень про вразливі групи осіб, 

може дозволити врегулювати вище викладену ситуацію з повною забороню участі 

засуджених у клінічних випробуваннях, в той же час, надасть можливість 

враховувати певні особливості груп осіб, щодо яких прямо не визначена 

необхідність застосовувати додаткові засоби захисту їх прав, проте через їх 

соціальний, економічний, ієрархічний чи інший стан можуть їх потребувати, що 

повинні будуть враховувати відповідні дослідники та етичні комітети. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. З метою уніфікації вживаної термінології та встановлення найбільш 
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родової ознаки у назві, запропоновано застосовувати термін «досліджуваний» до 

особи, яка залучаються з метою дослідження реакції її організму на предмет, що 

випробовується. 

2. Надані визначення термінам у цілях даної сфери:  

пацієнт – особа, яка залучається за ІЗУКВ як досліджуваний до КВ у зв’язку 

з наявністю захворювання, щодо якого є вірогідність, що предмет випробування 

має ефективні та безпечні фармакологічні властивості, які встановлюються та/або 

перевіряються в ході цього дослідження; 

здоровий доброволець – особа, яка залучається за ІЗУКВ як досліджуваний 

до КВ, щодо якої відсутні медичні показання для застосування предмету 

випробування та яка не отримує прямої користі для свого здоров’я від участі у 

дослідженні; 

інформована згода на участь у клінічному випробуванні – відповідним 

чином оформлена згода особи стати досліджуваним у КВ, вільно висловлена 

особою, яка має право надавати таку згоду, здатною зрозуміти інформацію, яка 

попередньо їй надана в достатньому обсязі про характер КВ, його значення, 

вплив, ризики та можливі незручності чи шкоду здоров’ю, які можна очікувати, 

під час надання якої відсутні будь-які форми примусу чи насильства щодо такої 

особи. 

3. Необхідно виключити зі ст.45 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я положення щодо обмеження нетерапевтичних досліджень за участю 

хворих та терапевтичного експерименту на людях, захворювання яких не має 

безпосереднього зв'язку з метою досліду; додати положення про обмеження таких 

експериментів щодо уразливих категорій досліджуваних (окрім наявних 

ув’язнених та військовополонених), надавши певні критерії такого стану особи. 

4. Запропоновано законодавчо встановити обов’язок перед початком КВ 

інформувати досліджуваного щодо наявності або відсутності подальшого доступу 

до випробуваного лікування, яке виявилося корисним для нього по завершенню 

участі в КВ чи завершенні КВ та повідомляти про порядок його реалізації, в разі 

передбачення; у ІЗУКВ та протоколі випробування визначати вищенаведені 
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положення; передбачити оцінку комісіями з питань етики, до погодження 

проведення КВ, вказаних положень, в тому числі з точки зору можливого 

надмірного стимулювання осіб, та безпосередню оцінку по завершенню КВ 

кожного окремого випадку. 

5. Розроблений універсальний перелік прав та обов’язків досліджуваних, 

який пропонується до нормативного закріплення. 

6. Необхідно виключити зі ст.281 ЦК України положення про участь у КВ 

тільки дієздатних повнолітніх осіб. Одночасно запропоновано посилити правовий 

захист інших категорій осіб шляхом отримання висновку незалежного органу з 

питань прав таких осіб (органів опіки та піклування чи Уповноваженого ВРУ з 

прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини). Також 

запропоновано зі ст.8 ЗУ «Про лікарські засоби» виключити заборону участі 

малолітньої або неповнолітньої особи, яка позбавлена батьківського піклування, 

усиновленої дитини або дитини-сироти. Додатковими засобами захисту прав цих 

осіб може слугувати отримання висновку спеціального незалежного органу, як 

запропоновано вище, та додаткове обмеження, за яким вони можуть бути залучені 

виключно у випадку передбачення прямої для них користі. 

7. Запропоновано, використовуючи досвід Італії та США, в обов’язковому 

порядку перед залученням кожної особи до КВ попередньо проводити оцінку 

потенційного досліджуваного на здатність аналізувати інформацію, за 

результатами якої встановлювати спроможність надати ІЗУКВ. 

8. Впровадження категорії «вразливі особи» в якості правової, що охоплює 

осіб, які з певних причин можуть зазнавати підвищеного ризику в ході 

проведення КВ та потребують додаткового правового захисту, може значно 

підвищити ступінь правового захисту цілого ряду категорій осіб, які окремо 

законодавчо не визначені та яким зараз не надається додатковий правовий захист. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОГОВІРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В СФЕРІ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

3.1 Загальні положення щодо договірних правовідносин у клінічних 

випробуваннях 

 

Безпосередній зв’язок КВ зі сферою охорони здоров’я, як одного з видів 

медико-біологічних експериментів на людях, зумовлює їх комплексний правовий 

характер, який притаманний галузі медичного права, а саме подвійну публічно- та 

приватноправову природу, у зв’язку з чим застосовується як імперативний метод 

правового регулювання, так і диспозитивний, який є основоположним у цивільно-

правових договірних відносинах, що мають місце, в першу чергу, у відносинах 

між пацієнтами та медичними працівниками [137, с.299]. 

Зазначимо, що характерні для диспозитивного методу правового 

регулювання рівність суб’єктів таких правовідносин та можливість самостійного 

визначення ними своєї поведінки є ключовими компонентами для належної 

реалізації загальних принципів клінічних випробувань, таких як вільність у 

прийнятті рішення про участь у дослідженні, заборони примусу та надмірного 

стимулювання особи при прийнятті рішення про залучення до дослідження тощо. 

В той же час, особливість суті КВ, яка полягає у поєднанні комерційної 

складової, медичної допомоги та науково-пізнавальної діяльності, під час якої 

об’єктом експериментування виступає людина, в ході яких з одного боку 

рушійною метою є отримання нового можливого засобу одержання доходів, а з 

іншого – засобу, який є необхідним чи корисним у сфері охорони здоров’я, 

зумовлює необхідність встановлення доволі жорстких та детальних умов, яким 

такі диспозитивні правовідносини повинні відповідати. 

Крім того, у порівнянні з іншими суспільними відносинами у медичній 

галузі, в цій сфері можна вказувати на особливий рівень взаємозалежності різних 

видів правовідносин та їх суб’єктів. Так, у зв’язку з детальним визначенням усіх 

особливостей проведення клінічних випробувань у протоколі такого КВ 
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(завдання, методологія, процедури, статистичні аспекти, його організація, а 

також, як правило, раніше отримані дані щодо предмету випробування та 

обґрунтування цього випробування), його обов’язкового погодження ЦОВВ, що 

формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я 

(МОЗ) та комісією з питань етики, цей документ стає основною для усіх 

наступних правовідносин та договірних зобов’язань у КВ. Такий протокол часто 

визнається необхідним елементом предмету договору про проведення КВ, 

шляхом посилання на нього та/або через долучення його як додатку до договору 

[138], а також суттєвою специфічною інформацією з такого протоколу повинна 

бути доповнена ІЗУКВ (окрім стандартного переліку інформації), відповідно до 

вимог до ІЗУКВ, викладених у додатку 2 до Порядку. 

Особливе значення належного правового врегулювання договірних 

відносин у КВ також підкреслюється положенням п.9.1. розділу ІХ Порядку, 

згідно з яким КВ може розпочинатися за умови оформлення договірних відносин 

між усіма юридичними та фізичними особами, які залучені до проведення КВ, та 

після укладення договору про страхування життя та здоров’я досліджуваного. 

Вказаний Порядок називає види таких договорів: 1) між спонсором або CRO 

за дорученням спонсора та ЛПЗ; 2) якщо в КВ бере участь науково-дослідна 

установа або вищий навчальний медичний заклад, що не мають своєї клінічної 

бази, у такому випадку укладається тристоронній договір між спонсором (CRO за 

дорученням спонсора) та ЛПЗ і науково-дослідною установою або вищим 

навчальним медичним закладом; 3) між спонсором або CRO (за дорученням 

спонсора) з відповідальним дослідником/дослідником (за потреби – із 

співдослідниками) у разі додаткового виконання роботи (надання послуг) 

відповідальними дослідниками/дослідниками, яка не пов'язана із виконанням 

ними своїх посадових обов'язків у відповідних закладах; 4) між спонсором та 

CRO; 5) договір страхування, що розглянутий у наступному розділі; 6) ІЗУКВ, 

договірна природа якої нами обґрунтована надалі. 

Незважаючи на визначену обов’язковість договірного оформлення 

правовідносин у сфері КВ та її конкретизацію, такі положення містяться 
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виключно у підзаконних нормативно-правових актах (окрім загальних вимог до 

ІЗУКВ та необхідності наявності договору страхування). 

У ч.3 ст.44 Основ передбачене повноваження МОЗ України встановлювати 

Порядок застосування методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації 

та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але 

ще не допущені до застосування. Як визначають науковці, комплексність норм 

медичного права, елементом якого є Основи, пов’язаний з поєднанням приватних 

і публічних правовідносин, спричиняє поширення на ці відносини норм базових 

галузей, а тому вказане законодавство налічує і елементи цивільного права 

[139, с.64]. 

Проте, посилання у ч.3 ст.281 ЦК України саме на закон, який повинен 

врегульовувати сферу КВ, визначення у ч.1 ст.638 ЦК України істотними умовами 

договору тих, що визначені у законі (а не у законодавстві), на нашу думку, з 

метою належної реалізації принципу правової визначеності, потребує 

встановлення базових вимог до таких договірних правовідносин саме на рівні 

закону. Більше того, вважаємо необхідним використати практику зарубіжних 

країн, які встановлюють типові форми (умови) для таких договорів, розробку та 

затвердження яких необхідно покласти на МОЗ, що сприятиме їх уніфікації та 

додатково гарантуватиме дотримання норм законодавства. 

Зазначимо, що необхідність врахування цих пропозицій викликана, в тому 

числі, наявністю великого кола питань, які виникають під час підготовки та 

укладення таких догорів, через відсутність у чинному законодавстві відповідних 

спеціальних норм. Так, ані цивільне, ані спеціальне законодавство України у цій 

сфері не містить положень щодо віднесення таких договорів до певних видів, їх 

предмету, істотних умов тощо. Більшість наявних норм опосередковано 

направлені на врегулювання порядку укладання, форми, строку дії, підстав їх 

припинення, проте їх встановлення можливе лише шляхом повного аналізу таких 

актів, без упорядкування таких положень. 

Певна наукова систематизація таких вимог викладена у Методичних 

рекомендаціях «Принципи укладення договорів при проведенні клінічних 
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випробувань лікарських засобів у контексті сучасного законодавства України» 

[140], узгоджені МОЗ України та НАМН України, проте які в жодному разі не 

можуть підміняти необхідність ясного законодавчого регулювання, з огляду на їх 

виключно рекомендаційно-доктринальний характер. Більше того, спеціалісти 

вказують на деякі протиріччя вказаних рекомендацій з чинним Порядком, 

наприклад, в частині розмежування функцій ЛПЗ та дослідника [141]. 

Окрім того, однією з загальних не вирішених проблем є питання ціни таких 

договорів, яка складається з двох компонентів. 

По-перше, у відносинах спонсорів/CRO з ЛПЗ виникає питання щодо 

оплати послуг останніх. Чинне законодавство передбачає можливість надання 

державними та комунальними ЛПЗ платних послуг у цій сфері (п.33 розділу I 

Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних ЛПЗ та 

вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою КМУ від 

17.09.1996 №1138 [142]). За результатами проведеного у 2016 аналітичного 

дослідження, відсутність нормативно закріпленої методики визначення вартості 

таких послуг є перепоною для більш активного залучення таких закладів до 

клінічних досліджень, адже створює ризик порушення фіскальних правил та 

потенціальної уваги з боку фіскальних органів [143]. 

Вищевказані Методичні рекомендації пропонують орієнтуватись на 

постанову КМУ від 20.07.1996 №830 «Про затвердження Типового положення з 

планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт», яка, однак, виходячи з об’єкту її регулювання, не може 

в повній мірі забезпечити потреби щодо ціноутворення в сфері КВ. В той же час, 

враховуючи загальну тенденцію, закладену у реформуванні галузі охорони 

здоров’я щодо переходу до прямої оплати надання медичних послуг, та, у зв’язку 

з цим, визначення їх тарифів (відповідно до положень ЗУ «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення» [144]), з огляду на 

положення абз.2 ч.1 ст.632 ЦК України (щодо можливості законодавчого 

визначення цін), вважаємо необхідним встановити таку методику та/або тарифи 

для робіт і послуг, що надаються під час КВ. 
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По-друге, окремим проблемним питанням є фінансові виплати 

досліджуваним за участь у випробуванні. Такі платежі є загальноприйнятною, але 

дуже суперечливою практикою. Вони викликають заперечення з приводу 

можливості надмірного фінансового стимулювання осіб, в першу чергу з бідних 

верств населення, що може спотворювати їх уявлення та сприйняття ризиків 

випробування, а також можливості примусу до участі у дослідженнях [94, с.183]. 

У науковій літературі вирізняють різні причини необхідності передбачення 

таких платежів, зокрема, звільнення досліджуваних від фінансових втрат, як 

оцінка їх вкладу у розвиток медичної науки, як засіб досягнення залучення 

достатньої кількості осіб у встановлений термін або цілеспрямованого набору, 

якщо цільові групи важко досяжні або малі за чисельністю (наприклад, особи з 

рідкісними рисами або певних рас) [145]. Окремо виділяються компенсації, які 

виплачуються через нанесення певної шкоди досліджуваному (при травмах, 

розладах здоров’я), які, в більшості випадків, забезпечуються шляхом 

страхування життя та здоров’я досліджуваного або відповідальності дослідника, в 

залежності від прийнятої у країні моделі. 

На цей час існує дуже обмежене нормативне регулювання вказаного 

питання та настанов для врахування комісіями з питань етики, що викликає 

проблеми у їх спроможності проводити ретельну оцінку ризиків цих платежів та 

їх відповідність умовам випробування. 

В Україні зазначені питання врегульовані Порядком, де встановлюється 

заборона на використання будь-яких заохочень або стимулів, крім компенсації у 

разі завдання шкоди здоров'ю під час КВ, у КВ щодо малолітніх, неповнолітніх і 

недієздатних осіб (що висвітлено раніше). В інших випадках передбачає надання 

письмової та усної інформації досліджуваному або законному представнику, 

щодо розміру та умов виплат, якщо такі передбачені (окрім страхових). Крім того, 

передбачається подання заявником до комісії з питань етики, для одержання 

оцінки етичних аспектів КВ, інформації, що визначає умови сплати винагороди 

або компенсації досліджуваним за участь у КВ (якщо це передбачено протоколом 

КВ). Однак, не встановлені жодні правила чи рекомендації, які б забезпечували 
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виконання положень щодо такої оцінки. 

У настанові «Лікарські засоби. Належна клінічна практика. СТ-Н МОЗУ 42-

7.0:2008» деталізується, що експертна рада чи незалежний етичний комітет має 

розглядати порядок і суми виплат суб’єктам випробування, щоб переконатися у 

відсутності як необґрунтованої заінтересованості, так і примусу суб’єктів. Суми 

виплат мають бути пропорційні тривалості участі суб’єкта у випробуванні й не 

можуть повністю залежати від того, чи брав суб’єкт участь у дослідженні 

протягом усього встановленого протоколом терміну [42]. Проте, і у вказаному 

документі не вказується яким саме чином це робити, та не тлумачаться поняття 

«необґрунтована заінтересованість», «примус», «пропорційність». Тобто можна 

казати про правову невизначеність, яка не відповідає вимогам повноти правового 

регулювання та завершеності правових механізмів, що випливають з 

конституційного принципу верховенства права. 

Необхідно зазначити, що оплата участі у КВ в якості примусу є дуже рідким 

явищем, адже він вимагає наявність певної загрози заподіяння шкоди життю, 

здоров’ю чи втрати майна. Тобто, наприклад, пряма погроза досліджуваному у 

ненаданні винагороди, яка пропонувалась за участь у дослідженні, якщо він у 

зв’язку із загрозами своєму життю чи здоров’ю бажає вийти з випробування, 

проте, через своє скрутне фінансове положення, потребує цих коштів. 

Основні занепокоєння пов’язані із тим, що досліджувані можуть незважати 

на передбачувані щодо них ризики після пропозиції грошових коштів або їх 

сприйняття інформації щодо дослідження може значно спотворитись, а отже 

ставлять під загрозу своє життя та здоров’я. Проте, такі ризики повинні бути 

оцінені під час затвердження протоколу випробування, їх прийнятність повинна 

бути схвалена відповідними компетентними органами. Крім того, досліджувані 

можуть отримувати інформацію про випробування у різних формах, що також 

може гарантувати добровільність та виваженість прийняття рішення. 

Також вважаємо, сам факт того, що фінансові стимули можуть бути одним 

із вирішальних факторів при прийнятті рішення особою про участь у дослідженні, 

не може бути підставою для необхідності їх заборони. В цьому випадку головним 
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завданням є встановлення достатнього рівня розуміння такою особою усіх 

аспектів клінічного дослідження, можливих негативних наслідків, а не причин 

участі у ньому. 

Останнє положення підтверджується дослідженням, проведеним у 2004 р. 

на чолі зі S. D. Halpern, в ході якого встановлено, що не має суттєвої 

взаємозалежності між рівнем оплати та зміною ступеня ризику. Дослідники 

прийшли до висновку, що незважаючи на те, що вища оплата більше мотивує 

участь досліджуваних, вони не виявили жодних доказів того, що 

загальноприйнятні рівні платежів слугували надмірними або неправомірними 

стимулами [146]. В той же час, інше дослідження встановило суттєвість 

фінансових мотивів участі здорових добровольців, мешканців європейських країн, 

яке показало, що 53,3% вважають ці мотиви основними [147, с.32]. 

Незважаючи на побоювання, більшість дослідників визнають можливість і 

необхідність використання фінансових стимулів, бо вони є своєрідним суспільним 

визнанням роботи досліджуваних, сприяють залученню певних груп населення 

(що, навпаки, може запобігти застосуванню до них примусу), вирівнюють 

навантаження, що зазнають досліджувані (часові, грошові витрати у зв’язку з 

участю у випробуванні) [148]. 

D. Wendler розрізнює такі види платежів досліджуваним: 1) відшкодування 

видатків (на транспорт, харчування, проживання тощо); 2) компенсації за час та 

незручності, які несуть досліджувані (середнього заробітку за час досліджень); 3) 

компенсаційні виплати символічного характеру (невеликі грошові суми, іграшки, 

подарункові сертифікати); 4) стимулюючі платежі, які пропонують 

досліджуваним грошові суми за участь у випробуванні, що не обмежуються 

рамками відшкодування видатків, компенсацій чи символічними розмірами [149]. 

Шляхом комбінації вищезгаданих видів платежів із переслідуваною метою 

та особливостями випробування, виділяють наступні 4 основні моделі оплати 

досліджуваним за участь у КВ [145, 86]: 

1. Ринкова модель. Ґрунтується на засадах співвідношення пропозиції та 

попиту, є прямим стимулом досліджуваних, та означає, що певний розмір 
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передбачуваних фінансових стимулів залежить від обсягу переваг (або їх 

відсутності), що отримують досліджувані, та важкості отримання достатньої 

кількості необхідних цільових груп. Таким чином, якщо досліджувані отримують 

велику користь або їх необхідна кількість легко досяжна, то така плата може 

взагалі не передбачатись, а отже загалом зменшувати вартість дослідження, або, 

при протилежних умовах, може передбачатись великий обсяг виплат, що, однак, 

може слугувати невиправданим спонуканням і може занадто комерціалізувати 

участь у дослідженні. 

2. Модель заробітної плати (егалітаристична модель). В цьому випадку 

визнається, що досліджувані зазнають певний дискомфорт у зв’язку із КВ, 

витрачають певний час та зусилля, відповідно до чого, так як досліджувані 

займаються подібною діяльністю, то й повинні отримувати однакові виплати. 

Передбачається певна «тарифна сітка» та погодинна (місячна) оплата, відповідно 

до конкретних умов для досліджуваних. Таким чином, виключається надмірне 

стимулювання осіб, проте виключаються й необхідні умови для залучення 

обмежених цільових груп та робить зацікавленими у більшій мірі лише осіб з 

низьким рівнем доходу. 

3. Модель відшкодування. Вказана модель передбачає надання фінансових 

виплат досліджуваним лише у розмірі їх витрат, понесених у зв’язку із КВ (може 

включати й їх середній заробіток). З одного боку майже повністю виключається 

можливість надмірного фінансового стимулювання, зменшуються грошові втрати 

досліджуваного, проте, значно ускладняється залучення обмежених цільових 

груп, так як породжується жорстка прив’язка до їх доходів (які компенсуються). 

4. Модель вдячності. В рамках вказаної моделі досліджуваним надається 

плата лише як символ подяки, вдячності за суспільно корисну діяльність та тільки 

після завершення КВ. Вказані виплати зменшують вплив на прийняття рішення 

досліджуваним під час його залучення (так як їх конкретний обсяг може 

визначатись пізніше), проте, в подальшому можуть його утримувати від виходу з 

випробування протягом невизначеної тривалості часу. 

Кожне КВ вимагає від дослідника вибору або поєднання загаданих моделей 
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із виваженням усіх плюсів та мінусів, так як не можливо стверджувати про 

прийнятність та правильність лише однієї з них, а також ретельного розгляду 

комісіями з питань етики усіх вихідних умов. 

У ЄС зазначені питання врегульовані у Директиві 2001/20/ЄС та Регламенті 

(ЄС) №536/2014. Перший акт ЄС є аналогічним чинному законодавству України 

(чинний Порядок є, в певній мірі, імплементацією вказаної Директиви). Ним 

забороняється надавати будь-які матеріальні винагороди чи фінансові стимули, 

крім компенсацій, щодо неповнолітніх та недієздатних. Передбачається 

необхідність наявності компенсацій у випадках отримання шкоди здоров’ю чи 

смерті внаслідок участі у КВ. Регламент (ЄС) №536/2014, окрім згаданих вище 

положень, передбачає можливість, щодо вразливих груп досліджуваних, 

компенсацію не тільки спричиненої шкоди їх життю чи здоров’ю, а й 

відшкодування понесених у зв’язку із участю у КВ витрат. 

У США питання КВ врегульовані у Кодексі федеральних нормативних актів 

США [128], який вимагає, щоб ІЗУКВ була отримана «за обставин … що 

мінімізують можливість примусу чи надмірного впливу» (§46.116). В 

законодавчих актах прямі приписи щодо фінансових платежів відсутні. 

Управління продовольства і медикаментів США (FDA) визначило керівні 

принципи, згідно з якими, етичні комітети повинні встановити, що ризики для 

досліджуваних є розумними стосовно очікуваних вигод, і що ІЗУКВ містить 

адекватний опис процедури, ризиків та пільг [150]. Етичні комісії мають 

дослідити як суму платежу, так і запропонований спосіб та час їх розподілу, щоб 

переконатись, що вони не є примусовими чи надмірно стимулюючими. Також, 

оплата повинна здійснюватися в ході КВ та не залежати від участі досліджуваного 

до його повного завершення. FDA допускає оплату, яка стимулює до 

продовження участі у КВ, проте вона має становити невелику частку від 

загального обсягу. 

Цікавою є ситуація, яка склалася у Російській Федерації, де з цього питання 

в частині здорових добровольців існує регулювання, а саме наказ Міністерства 

охорони здоров’я РРФСР від 25.08.1992 №235 «Про організацію відділень 
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клінічних випробувань лікарських засобів на здорових добровольцях» [151], в 

якому прямо передбачене право добровольця на грошову компенсацію за участь у 

КВ відповідно до укладеного з ним договору. Визначено, що у разі дострокового 

закінчення КВ з ініціативи дослідника грошова компенсація добровольцю 

виплачується в повному розмірі за винятком випадків порушення ним Програми 

проведення КВ. У разі переривання КВ з ініціативи добровольця грошова 

компенсація йому не виплачується, за винятком випадків нанесення шкоди 

здоров'ю добровольця в ході КВ. Згадана конструкція є цікавою з декількох 

причин. По-перше, у цьому акті прямо передбачається укладення між 

дослідником і добровольцем договору проведення КВ лікарського препарату, 

однією з визначених умов якого є така компенсація, по-друге, встановлення 

взаємозв’язку такої виплати з належною поведінкою досліджуваного в рамках 

Програми КВ. Хоча така регламентація, на нашу думку, є занадто обмеженою та 

фрагментарною, вона все ж дає певні загальні засади такого регулювання, у 

порівнянні з чинним українським законодавством, проте, як зазначається, цей 

наказ МОЗ РРФСР має лише рекомендаційний характер, адже він не був 

опублікований відповідно до чинних на момент його видання вимог до відомчих 

нормативних актів, а тому він не тягне правових наслідків як такий, що не набрав 

чинності [152]. 

У 2014 р. Управління з досліджень в галузі охорони здоров’я (HRA) 

Департаменту охорони здоров'я Великобританії, видало Керівництво з питань 

виплат та стимулів у клінічних дослідженнях [153]. Вказане Керівництво 

заслуговує на особливу увагу, воно є рідким прикладом комплексного документу 

з цього питання, виданого державним органом. У зв’язку з цим, вважаємо за 

необхідне навести деякі фундаментальні положення, які доцільно врахувати у 

нормативних актах України з питань КВ: 

 надано визначення термінам «примус» (навмисне нав’язування волі 

однієї людини іншій, яке, зазвичай, набуває форми погроз, які обмежують 

можливості людей) та «надмірне стимулювання» (надмірно привабливі 

пропозиції, які призводять до того, що люди роблять те, до чого вони, при 
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нормальних умовах, мають реальні заперечення на основі ризику або інших 

фундаментальних цінностей); 

 етичним комітетам надані рекомендації яким чином та на що треба 

звертати увагу під час оцінювання прийнятності фінансових стимулів, які мають 

конкретизований характер (наприклад, визначати співрозмірність виплат тягарю 

КВ через вивчення кількості необхідних відвідувань медичних закладів, 

проходження медичних процедур, ведення певних щоденників, заповнення 

анкет); 

 встановлені обмеження втручання етичних комітетів у визначення 

таких платежів (завжди повинні розглядати запропоновані платежі з точки зору їх 

прийнятності чи неприйнятності, але не повинні пропонувати або наполягати на 

збільшенні рівня платежів, якщо це не допоможе усунути невиправдану різницю в 

оплаті учасникам одного дослідження); 

 визначені загальні принципи прийнятності фінансових виплат (так, в 

разі наявності достатньої кількості нефінансових переваг для особи, прийнятним є 

не передбачати плату (в тому числі компенсації витрат)); 

 також передбачаються певні вимоги щодо рекламних оголошень, в 

яких повідомляється про наявність плати за участь у КВ (вказувати тільки 

мінімальну плату, а не її можливий діапазон). 

Крім того, на нашу думку, одним із найважливіших є положення про те, що, 

за загальним правилом, не повинні дозволятись фінансові винагороди, пов’язані з 

успішністю завершення процедури КВ. 

Деякі дослідники вважають, що у зв’язку з наявністю прямої терапевтичної 

користі, як основного мотиву та цілі участі у КВ, пацієнти не повинні отримувати 

будь-які фінансові стимули (окрім компенсацій в рамках страхування). Так, 

наприклад T. Lemmens та C. Elliott пояснюють це підвищеним ступенем 

вразливості пацієнтів, ніж у здорових добровольців [154]. 

Проте, на наш погляд, більш слушною є думка C. Grady [89], яка стверджує, 

що пропонування виплат особам-пацієнтам у КВ може допомогти їм відрізнити 

участь в КВ від отримання клінічної допомоги і тим самим зменшити їхню 
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вразливість. Пропозиція грошей за участь може також дозволити пацієнту сказати 

«ні» лікарю, не відчуваючи обов'язок робити те, що пропонує лікар. 

Крім того, може виникнути дискримінація учасників-пацієнтів у порівнянні 

зі здоровими добровольцями, незважаючи на спільний характер діянь, які 

направлені, в першу чергу, на суспільно корисні дослідні цілі, а не на отримання 

власної вигоди від КВ. 

Як вже зазначалось, для осіб, які не мають повну цивільну дієздатність та 

уразливих групи осіб, передбачаються додаткові гарантії захисту їх прав під час 

КВ, у зв’язку з підвищеною ймовірністю прояву до них несправедливості або 

заподіяння шкоди. Зокрема, їх залучення повинно відбуватись лише у випадку не 

можливості проведення КВ з іншими категоріями осіб, заборони нетерапевтичних 

КВ щодо них, необхідність отримання згоди їх законних представників тощо. 

Можливість передбачення фінансової винагороди (крім страхових або 

компенсаційних виплат внаслідок шкоди здоров’ю) щодо такої категорії осіб є 

найбільш чутливою та спірною проблемою, у порівнянні з наданням її іншим 

досліджуваним. В цьому випадку особа не приймає власного рішення про участь 

у дослідженні та й можливу плату отримують інші особи (батьки, законні 

представники). Проте, викликає запитання можливості гарантувати, що усі 

вказані особи будуть діяти лише з найкращих намірів стосовно своїх підопічних 

(дітей, осіб, які перебувають під їх опікою чи піклуванням). 

У зв’язку з великою складністю забезпечення оцінки та контролю за 

мотивами законних представників, законодавство України забороняє надання ним 

заохочень, крім компенсації шкоди здоров'ю під час КВ. Нормативно-правові акти 

ЄС допускають також компенсацію понесених у зв’язку із участю у випробуванні 

витрат. Зазначене положення є слушним для імплементації в Україні, враховуючи 

існуюче економічне становище, адже можливі витрати (наприклад, на харчування, 

проживання, транспорт) можуть стати значною перепоною для залучення таких 

верств населення, які є одночасно малозабезпеченими, проте можуть отримати 

безпосередню користь медичного характеру від участі у КВ. 

Однак, наприклад, Американська академія педіатрії вважає за можливе 
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надавати винагороду, обмежуючи її рівнем загальноприйнятного поняття про 

символічний жест (у вигляді подарунку дітям), при цьому не інформуючи про неї 

до завершення КВ [155]. Вважаємо, що теоретична можливість надання таких 

подарунків не протирічить засобам додаткового захисту цих груп досліджуваних, 

проте, потребує додаткового нагляду з боку етичних комісій, з метою уникнення 

можливості недоброчесного їх використання, а тому є не на часі для України. 

Враховуючи сучасний стан нормативно-правового регулювання вказаного 

питання в Україні, великий ступінь ризику неправомірного використання виплат, 

в тому числі через теперішнє соціально-економічне положення населення, однак 

важливість та безальтернативність КВ, пропонуємо передбачити наступні нові для 

законодавства України положення: 

 встановити конкретні імперативні вимоги та обмеження фінансових 

виплат (наприклад, відсутність зв’язку між наданням будь-яких виплат та 

успішним завершенням КВ); 

 передбачити тлумачення специфічного понятійного апарату; 

 затвердити методологію оцінки етичними комісіями прийнятності 

фінансових платежів, в тому числі щодо їх рівня (з цього питання є розробки 

вітчизняних науковців, які запропонували методики розрахунку фінансової 

компенсації за участь у випробуваннях для здорових добровольців [156]); 

 вдосконалити обмеження щодо досліджуваних, які не мають повну 

цивільну дієздатність, передбачивши можливість одержання компенсацій витрат, 

пов’язаних з участю у дослідженні. 

 

3.2 Правова природа та регулювання інформованої згоди на участь у 

клінічному випробуванні 

 

Впровадження певних елементів інформованої згоди у правозастосовну 

практику відоме ще з 1767 р., коли в Англії суд визнав винними лікарів у 

нанесенні шкоди здоров’ю пацієнту, щодо якого вони застосували нову та 

нестандартну хірургічну процедуру, на яку він не давав згоди та не був 
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повідомлений, проте вперше термін «інформована згода» використаний у рішенні 

суду штату Каліфорнія, США, у 1957 р., а через 2 роки Верховний Суд штату 

Північна Кароліна встановив, що ненадання лікарем інформації щодо ризиків 

хірургічної процедури, є недбалістю [157]. 

Зазначимо, що законодавство України з вказаної сфери прийнято у 

початкові часи переходу з радянської правової системи (в рамках якої до 70-х 

років ХХ сторіччя отримання згоди було передбачене лише щодо хірургічних 

втручань й наркозу [158], а в подальшому вимагалась й згода хворого у випадках 

застосування нових, науково обґрунтованих, але ще не допущених до загального 

застосування методів діагностики, профілактики, лікування та лікарських засобів, 

й у випадках проведення хірургічних операції і складних методів діагностики 

[159]), з огляду на це, ані базовий медичний закон – Основи, ані спеціальний у 

сфері клінічних випробувань – ЗУ «Про лікарські засоби», не містять терміну 

інформована згода, використовуючи термінологію «письмова згода», «згода 

пацієнта», «згода інформованого пацієнта» тощо.  

Зазначимо, що хоча термін «інформована згода» використовується у різних 

сферах медичної діяльності, з розвитком спеціалізованого законодавства у сфері 

КВ можливо простежити чітке виокремлення регулювання ІЗУКВ з-поміж інших 

подібних правових інститутів, зокрема положень про загальномедичну 

інформовану згоду. Так, законодавство у сфері регулювання обігу лікарських 

засобів, а також нормативно-правові акти, що унормовують безпосередньо 

діяльність з проведення окремих видів КВ, що розглянуті у попередніх розділах 

цього дисертаційного дослідження, проводить виокремлення ІЗУКВ від 

загальномедичної інформованої згоди (інформована добровільна згода пацієнта 

на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення), 

зокрема, через надання визначення цьому поняттю саме для конкретного виду КВ, 

встановлюються окремі положення щодо порядку оформлення та обсягу такої 

згоди, та відсутні будь-які посилання на форму, що затверджена саме для 

загальномедичної згоди, або на інші положення. Крім того, міжнародно-правові 

акти, в тому числі законодавство ЄС, так само розглядають ІЗУКВ ізольовано від 
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загальномедичної, визначаючи її безпосереднє і повне регулювання саме у актах, 

що стосуються КВ, без взаємозв’язку (встановлення спеціальних норм) та 

посилань на положення про загальномедичну інформовану згоду. У зв’язку з цим, 

у попередньому розділі нами розглянуті наявні визначення терміну ІЗУКВ та 

запропоноване узагальнююче визначення ІЗУКВ для сфери КВ поза залежністю 

від предметів випробувань. 

ІЗУКВ має такі основні характерні ознаки: обов’язковість, добровільність, 

письмова форма, завчасна поінформованість, юридична уповноваженість [85, 

с.43]. 

Обов’язковість. Відповідно до чинного законодавства України, до жодного 

КВ не може бути залучена особа, яка не надала ІЗУКВ особисто, або у визначених 

випадках, її законний представник. Зазначимо, що хоча сучасне правове 

регулювання КВ передбачає у виключних випадках, пов’язаних з потребою 

надання невідкладної (екстреної) медичної допомоги, можливість отримання 

ІЗУКВ після залучення особи до дослідження, ці положення не є виключенням з 

правила про обов’язковість отримання ІЗУКВ, адже в будь-якому випадку таку 

згоду необхідно одержати в найкоротший термін у такої особи чи її законного 

представника на продовження КВ, в протилежному випадку така особа 

виключається з нього та має право заборонити використовувати зібрані за її участі 

дані (наприклад, коментарі до Рекомендацій №№8, 9, 16 Міжнародних етичних 

настанов, ст.35 Регламенту (ЄС) №536/2014). 

Добровільність. По-перше, ІЗУКВ повинна бути вираженням незалежного 

волевиявлення особи, в ході якого на таку особу заборонено здійснювати будь-

який неправомірний вплив, надмірне стимулювання, обман, насильство, чи інші 

обставини, що можуть викривити дійсні наміри такої особи. Додатковим засобом 

реалізації вказаного принципу є визначені у міжнародних актах так звані 

«уразливі категорії», щодо яких необхідно застосовувати особливі положення та 

гарантії їх прав, задля запобігання порушення принципу добровільності. По-

друге, особа має безумовне право в будь-який час відмовитись від подальшої 

участі у КВ. 
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Письмова форма ІЗУКВ. На відміну від інших видів медичних втручань та 

міжнародних документів у вказаній сфері (які лише рекомендують письмову 

форму), законодавство України передбачає виключно письмову форму ІЗУКВ. ЗУ 

«Про лікарські засоби» називає дану згоду «письмовою», а Порядок прямо 

передбачає зазначену вимогу, в той же час, з метою забезпечення прав категорій 

осіб, що неспроможні писати, вони можуть дати усну згоду, проте передбачається 

обов’язкова присутність щонайменше одного свідка, який має письмово 

засвідчити таку згоду. 

Поінформованість. Загальновизнано, що надання лише самої документарної 

форми ІЗУКВ не може повністю забезпечити достатнє розуміння інформації, для 

надання обґрунтованої усвідомленої згоди. З метою забезпечення реалізації цього 

положення необхідно звернути увагу на той факт, що у перелічених міжнародних 

документах в першу чергу визначаються процесуальні положення щодо 

належного порядку надання та отримання інформації потенційними 

досліджуваними. Так, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових 

продуктів та медикаментів США (FDA) зазначає, що отримання самої згоди є 

лише частиною усього процесу, до якого також включається: 1) отримання 

адекватної інформації; 2) допомога у розумінні такої інформації; 3) достатня 

кількість часу на отримання додаткової інформації, запитання, обговорення; 4) 

продовження отримання інформації в ході КВ [160]. Національними та 

міжнародними актами визначається обов’язковий мінімальний перелік 

інформації, який повинен бути наданий потенційним учасникам КВ, зокрема, про 

дослідний характер КВ, його мету, завдання, тривалість, приблизну кількість 

учасників, про предмет випробування та вірогідності побічних реакцій, права та 

обов'язки, незручності та очікуваний ризик, користь для досліджуваного, 

альтернативні медичні методи, витрати, виплати та компенсації, право вийти в 

будь-який час з КВ тощо. Крім того, дослідникам рекомендується надавати 

якомога більшу кількість інформації, яку пацієнт може осягнути, в тому числі у 

випадках недієздатних чи неповнолітніх пацієнтів, й уважно стежити за вказаним 

процесом [161]. Зазначається, що відповідальність за визначення того, що особа 
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дійсно усвідомлює надану інформацію, яка є повною, зрозумілою та надана без 

поспіху, несе безпосередньо дослідник [162]. 

Надання інформації є постійним процесом, що не залежить від надання 

згоди перед початком КВ, що в тому числі пов’язане з отриманням нових даних 

стосовно КВ в його ході, які можуть істотно впливати на рішення особи щодо її 

подальшої участі. Тобто така поінформованість є не тільки завчасною, а й 

постійною, протягом усієї тривалості КВ. 

Юридична уповноваженість (компетентність). Міжнародні та національні 

правові норми, в якості загального правила, передбачають можливість участі у КВ 

виключно осіб, які мають повну дієздатність, яка конкретизується у законодавстві 

кожної держави. Виходячи з контексту цього положення, необхідно чітко 

усвідомлювати різницю між юридичною здатністю особою приймати рішення про 

участь у КВ та загальним поняттям про її компетентність, яке ґрунтується на 

тому, що специфіка КВ вимагає залучення до них юридично некомпетентних осіб 

(недієздатних, обмежено дієздатних, неповнолітніх, малолітніх), щодо яких, 

відповідно до наявної практики, вимагається, в міру їх можливості, отримати 

погодження на участь у КВ з наданням відповідного обсягу інформації та 

врахуванням їхньої відмови. Проте, не залежно від ступеня їх загальної 

компетенції, вони не можуть взяти участь у КВ без отримання згоди особи, якій 

надане юридичне повноваження приймати таке рішення (законний представник, 

близькі родичі, органи опіки та піклування тощо). В той же час, положення про 

загальну компетенцію є не менш значущими в контексті КВ, адже на його основі 

визначається обсяг інформації, що надається особі, характер процесу її надання 

та, як пропонується в деяких країнах, можливе ініціювання дослідником 

необхідності обмеження юридичної уповноваженості такої особи, з огляду на 

характер її медичного стану, задля отримання додаткового правового захисту 

через законного представника [135]. 

Зазначимо, що науковці, під час розгляду ІЗУКВ чи загальномедичної згоди, 

виділяють й інші характерні ознаки, такі як незалежність, цілеспрямованість, 

своєчасність, дійсність та ін., які, на нашу думку, виходячи з нормативного 
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визначення та обсягів правового регулювання є похідними від зазначених вище 

[163; 164]. 

Під час розгляду характерних ознак та особливостей загальномедичної 

інформованої згоди науковці по-різному визначають її правову природу, 

наприклад, як правочин [165], немайнове право [166], акцепт пацієнтом оферти 

договору надавача медичних послуг або як попередній договір [167, с. 10], як 

правочин, проте який не є зобов’язанням [58] та ін. В той же час, можна 

спостерігати, що на цей час досягнутий консенсус вітчизняних науковців щодо 

відсутності у загальномедичної інформованої згоди правової природи договору. 

Зазначимо, що, на нашу думку, під час аналізу положень міжнародного та 

вітчизняного законодавства не можна ототожнювати ІЗУКВ із загальномедичною 

інформованою згодою. Підставами для вищевказаного розмежування є:  

1) різні сфери діяльності (науково-експериментальна та лікувальна). 

Зазначена відмінність пов’язана не тільки з самою суттю КВ, в рамках яких 

людина (її організм) виступає об’єктом експериментування, а й пов’язаній з цим 

необхідності чіткого виокремлення в розумінні таких осіб, що первісною метою є 

не надання медичної допомоги, в тому числі у терапевтичних дослідженнях, а 

отримання нових наукових знань; 

2) обов’язкова письмова форма першої. Чинне законодавство України не 

вимагає отримувати саме письмову інформовану згоду на медичні втручання, на 

відміну від КВ; 

3) окреме, розрізнене регулювання загальномедичної згоди та ІЗУК як у 

міжнародних актах, так і в законодавстві України, про що вказувалось вище. Крім 

того, під час надання визначення поняттю «інформована згода» у спеціалізованих 

словниках також проводиться розмежування цих понять, викладаються окремі 

визначення, а не одне спільне [168, с. 200]; 

4) кардинальна різниця у їх обсягу та відповідних правових наслідках 

(порівнюючи обов’язкові компоненти згідно з Додатком 2 до Порядку та Формою 

первинної облікової документації №003-6/о [169]). ІЗУКВ повністю охоплює 

перелік компонентів, що містяться у загальномедичній згоді (підтвердження 
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отримання інформації в повному обсязі, додержання процедури її надання, доступ 

до персональних даних, іменування очікуваного втручання та обов’язків 

повідомляти про істотні зміни стану здоров’я та дотримання призначеного 

лікування), проте, виключно у ІЗУКВ також обов’язково повинні визначатись: 

детальна інформація про КВ (мета, завдання, характер, приблизна кількість 

досліджуваних, що братимуть участь у КВ), повний опис процедури КВ (порядок, 

тривалість, можливі наслідки та побічні реакції), перелік прав та обов’язків 

досліджуваного, фінансові зобов’язання (компенсації, виплати, витрати, стимули, 

страхування), підстави припинення участі у КВ, особи, до яких можна звернутися 

для одержання додаткової інформації про КВ тощо; 

5) вимоги до ІЗУКВ, визначені у Додатку 2 до Порядку, є лише 

мінімальним переліком умов (інформації), що має у ній міститись. Для кожного 

окремого КВ зміст ІЗУКВ визначається окремо, з урахуванням вищевказаних 

мінімальних вимог, та підлягає погодження ДЕЦ та комісіями з питань етики при 

ЛПЗ. В той же час, загальномедична інформована згода, за загальним правилом, є 

стандартизованою формою; 

6) за загальним правилом, загальномедична інформована згода є 

стандартним бланком поза залежністю від виду медичного втручання, що має 

один примірник, який самостійно заповнюється пацієнтом та може бути частиною 

медичної карти амбулаторного/стаціонарного хворого. В той же час, ІЗУКВ 

завжди складається у двох примірниках, один з яких залишається 

відповідальному досліднику/досліднику, а другий передається досліджуваному, 

які підписують та власноручно датуються обома сторонами. Так відмінності форм 

обумовлені й зазначеними раніше вимогами до процесу надання ІЗУКВ. 

7) певна додатковість чи приналежність загальномедичної інформованої 

згоди до договору про надання медичних послуг. З огляду на попередні 

відмінності обсягу та форми, в результаті розвитку інституту медичної послуги, 

зростає роль договорів про надання таких послуг, саме в яких визначається 

переважна кількість умов, що відсутні в цьому випадку, проте наявні в ІЗУКВ. 

Однак, за загальною міжнародною та вітчизняною практикою, у сфері КВ не 
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передбачений жоден інший порядок формалізації правовідносин між особами, що 

проводять КВ та досліджуваним, окрім ІЗУКВ. Нами раніше вказувалось, що у 

РФ було запропоновано передбачити заключення договорів про проведення КВ 

лікарського засобу між дослідником і добровольцем, проте відповідне 

регулювання так і не набрало чинності з 1992 року. Саме через вказану певну 

приналежність виникають обґрунтовані, на нашу думку, твердження про природу 

загальномедичної згоди як акцепту пацієнтом оферти договору надавача 

медичних послуг або як попереднього договору. 

Крім того, у зв’язку з обов’язковістю оформлення письмової ІЗУКВ для 

початку КВ, на нашу думку, в цьому випадку відсутні інші підстави виникнення 

вказаних правовідносин, такі як одностороння обіцянка або дії в інтересах третьої 

особи без доручення, що характерні для медичної діяльності (за виключенням 

обмеженого проміжку часу в екстрених випадках) [170, с. 53]. 

8) обсяг відносин, які встановлюються та обумовлюються ІЗУКВ, 

виключає можливість характеризувати її в якості попереднього договору. 

Зазначене положення, окрім самого факту відсутності практики укладання інших 

наступних детальніших договорів із аналогічних питань, як це має місце у 

відносинах в сфері надання медичних послуг, підтверджується наступними 

обставинами. Так, у ст.635 ЦК України передбачені три необхідні ознаки 

попереднього договору: у ньому визначається обов’язок укласти основний 

договір у майбутньому, визначається строк такої дії та визначаються певні умови 

майбутнього основного договору. 

Аналізуючи лише мінімальний (але не виключний) перелік компонентів, 

визначений у Додатку 2 до Порядку, можна побачити відсутність вищезазначених 

елементів, спрямованих на майбутнє встановлення цивільних зобов’язань. 

Навпаки, у ІЗУКВ обов’язково повинен прямо зазначатись загальний строк 

правовідносин, які виникають в результаті її укладення (тривалість участі 

досліджуваного у клінічному випробуванні). Крім того, може визначатись такий 

характерний та обов’язковий для відплатних основних договорів компонент, як їх 

ціна – розмір та умови виплат досліджуваному, якщо такі передбачені. 
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Також, зазначені вище й інші умови, які обов’язково вимагаються 

відповідно до зазначеного Додатку, не дозволяють говорити про те, що завданням 

ІЗУКВ є врегулювати та забезпечити відносини між сторонами до укладення 

основного договору, певної забезпечувальної функції, як це визначають науковці 

для попереднього договору [171, с.13] . 

Окремо звертаємо увагу, що вказаний Додаток не є типовою формою 

договору, а отже не можна казати про те, що викладення його змісту не у 

загальноприйнятій структурі (конструкції), характерній для договорів, може 

вказувати на іншу правову природу. На нашу думку, компоненти, які містяться у 

цьому Додатку, є спеціальними нормами до загальних вимог до договорів, а отже 

не потребують їх дублювання. В той же час, деякі з них вимагаються 

опосередковано, наприклад, визначення сторін такої угоди випливає з вимоги 

підписувати ІЗУКВ дослідником, який її отримав, досліджуваним чи його 

законним представником та зазначати інформацію про осіб, до яких можна 

звернутися для одержання додаткової інформації про КВ і права досліджуваного. 

На нашу думку, до ІЗУКВ, на відміну від загальномедичної згоди, у зв’язку 

з вищевикладеними відмінностями, не є застосовними заперечення її розгляду в 

якості зобов’язання (договірного зобов’язання/договору), а виключно лише в 

якості правочину. По-перше, виходячи зі ст.ст. 11 та 509 ЦК України, пряма 

вказівка на її обов’язковість та визначення у Додатку 2 до Порядку прав та 

обов'язків досліджуваного (які прямо не перелічені у вказаному Додатку), прав та 

обов'язків представників комісії з питань етики спонсора та дослідника (які 

передбачені прямо та опосередковано, наприклад, право доступу до інформації у 

первинній медичній документації, обов’язок проведення виплат та компенсацій, 

надання необхідної інформації), є нічим іншим ніж встановлення зобов’язань 

однієї сторони по вчиненню на користь другої сторони певних дій, які остання 

має право вимагати. По-друге, договірний характер такого зобов’язання 

підтверджується двосторонністю такого правочину (ч.2 ст.202 ЦК України), так 

як виникає за волевиявленням двох сторін: досліджуваного та дослідника (або 

відповідного ЛПЗ чи науково-дослідної установи/вищого навчального медичного 
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закладу – розгляд саме останніх в якості сторони такого договору обґрунтований 

далі). По-третє, ІЗУКВ, на відміну від загальномедичної інформованої згоди, є 

саме договірним зобов’язанням, адже виникає саме в результаті двостороннього 

правочину, а не у зв’язку із завданням шкоди, рішення суду тощо. 

Зважаючи на викладені характерні риси, обов’язкові компоненти та 

відмінності, положення глави 52 ЦК України, вважаємо, що ІЗУКВ, на відміну від 

загальномедичної інформованої згоди, необхідно розглядати в якості договору. 

Зазначені положення підтверджуються тим, що ІЗУКВ виступає в якості 

домовленості між досліджуваним та дослідником/ЛПЗ, в результаті якої 

виникають взаємні права і обов’язки у обох сторін, такі як дотримуватись 

протоколу дослідження, виконувати рекомендації дослідника, надавати необхідну 

медичну допомогу чи фінансову винагороду тощо (двосторонній характер); він 

вважається укладеним з моменту досягнення згоди з усіх істотних умов – є 

консенсуальним (відповідно до абз.2 ч.1 ст.638 ЦК України істотними є, окрім 

предмету, умови визначені в законі, тому, згідно з ч.2 ст.44 Основ та ст.8 ЗУ «Про 

лікарські засоби» ними є цілі, методи, побічні ефекти, можливий ризик та 

наслідки, очікувані результати та ефективність; в той же час, на нашу думку, 

ними також повинні бути всі положення визначені у додатку 2 до Порядку, але 

ЦК України не містить посилання на підзаконні акти в цих випадках, що є 

додатковим аргументом щодо необхідності врегулювання сфери КВ на рівні 

закону); можуть передбачатись різного роду фінансові виплати досліджуваними 

(тобто може бути оплатним чи безоплатним); визначається строк дослідження 

(строковий характер). 

Окреме питання становить предмет такого договору. Заначимо, що у ДПКВ, 

які укладаються між спонсором та ЛПЗ, предметом визначають будь-які послуги 

(роботу) та інші дії, спрямовані на проведення КВ, та проводяться з метою 

встановлення або підтвердження ефективності та нешкідливості лікарського 

засобу, отримання нової наукової інформації з питань його застосування, 

дослідження біоеквівалентності/біодоступності [140] або сукупність, що за видом 

діяльності слід відносити до науково-дослідної роботи, а за направленістю 
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результату – до зобов’язання із надання послуг, серед яких воно займає окреме 

місце [172]. Зазначені вищі договори стосуються іншого суб’єктного складу та 

кінцевих отримувачів робіт та послуг, що передбачаються (наприклад, у договорі 

між спонсором та ЛПЗ визначають перелік наукових та медичних процедур, які 

буде виконувати останній та передавати спонсору, плату за це, а в ІЗУКВ буде 

перелічений майже той же перелік робіт та послуг, але вже за участі 

досліджуваного, проте зміниться напрямок руху отримуваних результатів), проте 

сам характер діяльності співпадає із зазначеним вище, а тому, вважаємо, що 

предмет договору також є загалом аналогічним. 

В той же час, у зв’язку з вже дослідженою відмінністю, пропонуємо не 

вважати єдиним предметом цього договору медичну послугу (лише як один із 

компонентів), як це роблять деякі дослідники [170, с. 62]. 

Крім того, складність правової конструкції такого зобов’язання пов’язана із 

тим, що на відміну від класичних цивільних зобов’язань, в яких одна сторона 

виконує роботу (надає послугу), а інша повинна її прийняти та оплатити (чи без 

останнього), в цьому випадку є одночасна певна схожість із відносинами 1) на 

виконання робіт, адже досліджуваний виконує роботу, яка виражається у 

вчиненні ним дій, що вимагаються протоколом КВ, а дослідник надає йому засоби 

для їх виконання, створює необхідні умови та, в певних випадках, оплачує таку 

роботу (хоча у цивільному праві цей договір відноситься до зобов’язань з 

виконання робіт, досліджуваний сам по собі не виконує роботу, адже не отримує 

опредметнений результат), 2) та міни – дослідник одночасно, внаслідок отриманої 

від досліджуваного інформації (спостереження за ним), вже виконує і певну 

роботу (що має ознаки договору на виконання науково-дослідних робіт), так як 

внаслідок неї отримується конкретний результат – звіт про КВ, який він 

зобов’язаний надати і досліджуваному (проходить певний обмін результатами 

діяльності). 

Таким чином, в цьому випадку можна говорити про складну конструкцію 

змішаного договору, що має ознаки цілого ряду цивільно-правових зобов’язань. 

На нашу думку, визначаючи предмет ІЗУКВ як цивільного договору, під ним слід 
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розуміти дії (роботи та послуги), що виконуються його сторонами, з участі, 

організації та проведення КВ відповідно до умов протоколу КВ. 

Сторонами ІЗУКВ як договору, на нашу думку, є: 1) досліджуваний (пацієнт 

чи здоровий доброволець); 2) ЛПЗ або науково-дослідна установа/вищий 

навчальний медичний заклад (в залежності від визначеного місця проведення КВ 

та дослідників); та, в деяких випадках, 3) дослідник (група дослідників на чолі з 

відповідальним дослідником). Зазначимо, що у договорах про надання медичних 

послуг сторонами визначають пацієнта та ЛПЗ, без визначення стороною 

безпосереднього лікаря, так як останній є представником такого закладу з огляду 

на трудові відносини, виступає в ролі учасника відносин, проте не надавача 

відповідних послуг [170, с. 63]. Вважаємо, що, за загальним правилом, це 

стосується і КВ, проте, у Порядку визначені випадки, коли дослідник може не 

бути працівником ЛПЗ, в якому проводиться КВ, а також прямо передбачена 

можливість виконання дослідником робіт/послуг, не пов’язаних з відповідними 

посадовими обов’язками (аналітичної, інформаційної, експертно-консультативної 

тощо), учасником яких може бути й досліджуваний. У зв’язку з цим, на нашу 

думку, необхідно в кожному конкретному випадку визначати коло суб’єктів та 

чітко розмежовувати зобов’язання дослідника як самостійного суб’єкта (у 

випадку їх передбачення) та ті, які випливають з його посадових обов’язків, що 

має значення у процесі визначення відповідальної особи у разі нанесення та 

відшкодування шкоди. 

Вважаємо, що особливе значення розгляду ІЗУКВ в якості договірного 

зобов’язання полягає у тому, що це надає право розглядати вказану діяльність у 

розрізі захисту прав споживачів, що забезпечує додатковий правовий захист його 

учасників. Зазначений підхід має підтвердження і у міжнародній практиці, так, 

відповідно до п. XXXII ст.5 Конституції Бразилії та Кодексу захисту прав 

споживачів, правове регулювання інформованої згоди відноситься до споживчих 

відносин, а, отже, пацієнти є споживачами, яким надаються послуги, а лікарі – 

постачальниками, що здійснюють діяльність з надання послуг [157]. 

Більше того, у США, до впровадження терміну інформована згода, 
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вживався термін «контракт». З часом від нього почали відмовлятися, в тому числі, 

у зв’язку з можливим надмірним сприйняттям особою через це певних своїх 

зобов’язань продовжувати його виконувати, з огляду на загальний принцип 

можливості розірвання договору лише за згодою сторін, що протирічить 

принципу безумовного права припинити учать у КВ в будь-який момент без 

настання юридично несприятливих наслідків [173]. 

На нашу думку, в цьому випадку суттєвими є не назва чи форма такого 

правочину, а його суть, яка співпадає з ознаками договірного зобов’язання 

(визначеність складу учасників та наявність зобов’язаної та управомоченої осіб, 

визначення конкретних суб’єктивних прав та обов’язків, що передбачають 

можливість виставлення вимоги, рівність суб’єктів, можливість виокремлення 

певного предмету – дій майнового чи немайнового характеру тощо [174, с. 73]). 

Крім того, наявність законодавчо передбаченого виключення із загального 

правила про підстави розірвання договору не може бути аргументом про 

відсутність на цій основі договірної природи взагалі, враховуючи ч.1 ст.651 ЦК 

України, яка прямо передбачає можливість односторонньої відмови у випадках, 

встановлених договором або законом, а також ч.1 ст.907 ЦК України, у якій 

передбачена в якості загального правила можливість односторонньої відмови від 

договору про надання послуг, з огляду на раніше обґрунтовану змішану форму 

ІЗУКВ як договору. 

Крім того, як вже зазначалося, визначення ІЗУКВ в якості договору на 

тернинах країн колишнього СРСР, із подібною правою системою як в Україні, 

вже відбувалося, зокрема у вищезазначеному наказі МОЗ РРФСР від 25.08.1992 

№235 «Про організацію відділень клінічних випробувань лікарських засобів на 

здорових добровольцях». У п.3.2. прямо визначається його юридична природа – є 

офіційною формою трудової угоди, що направлена на забезпечення юридичної та 

соціальної захищеності добровольця та визначає взаємні зобов’язання. Крім того, 

вказаний наказ визначає основні елемент такої угоди:  

1) обов’язки ЛПЗ: забезпечення збереження здоров'я добровольця при 

проведенні КВ; забезпечення медичної допомоги добровольцю в період 
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підготовки і проведення КВ; забезпечення медичної допомоги добровольцю після 

завершення КВ, в разі, якщо при проведенні КВ здоров'ю добровольця було 

завдано збитків; забезпечення права добровольця на ознайомлення з результатами 

досліджень перед початком, під час і після КВ;  

2) обов'язки добровольця з виконання програми випробування: строго 

виконувати умови протоколу дослідження; надати письмову згоду на участь в 

дослідженнях після ознайомлення з протоколом і отримання інформації, що 

подається дослідником;  

3) права досліджуваного: ознайомитись з результатами досліджень стану 

його здоров'я перед початком, під час і після завершення КВ; медичне 

обстеження, амбулаторне та стаціонарне лікування за рахунок дослідника в разі 

нанесення шкоди здоров'ю в ході випробування; грошову компенсацію за участь у 

КВ (сума, строки, умови); 

4) умови переривання договору сторонами: дослідником в разі 

невиконання добровольцем умов проведення досліджень; добровольцем в будь-

який момент без пояснення причин. 

Також зазначається, що невід'ємною частиною договору проведення КВ 

лікарського препарату є Програма КВ (протокол), що узгоджена сторонами. 

На нашу думку, вказана концепція по віднесенню такого договірного 

зобов’язання до трудових угод не відповідає суті останніх. Дійсно, можливо 

казати про деяку схожість правовідносин, якщо виокремлювати певну відсутність 

упредметненості (найбільш врегульовується саме процес праці/проведення 

дослідження) та досить тривалий час залучення особи до виконання процесу, в 

якому беруть участь й ціла низка інших осіб (певна аналогія з трудовим 

колективом). Проте, у КВ, як це притаманно цивільно-правовим зобов’язанням, 

основною метою договору є отримання певного одиничного наперед 

обумовленого результату (результат КВ – інформації про предмет випробування, 

що викладається у звіті про КВ), крім того, такі відносини є строковими, відсутні 

характерні регулярні фінансові виплати (за загальним правилом), порядок 

залучення та допуску до участі у КВ є кардинально більш урегульованим та 
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складним процесом, ніж до виконання роботи, відсутність таких умов для 

виконання трудової функції, як спеціалізація, професійні навички чи знання, 

кваліфікація, посада досліджуваного тощо. 

Крім того, вказана форма договору має й інші суперечливі компоненти, 

наприклад визначення обов’язку надати ІЗУКВ, відсутність визначення 

зустрічного обов’язку дотримуватись протоколу дослідження з боку дослідника, 

використання виключно однієї та найбільш вразливої моделі фінансових виплат 

(може надмірно стимулювати до продовження участі до завершення КВ, як нами 

аргументовано вище) та ін. В той же час, на нашу думку, вказані вище положення 

є корисними для подальшої розробки структури та компонентів ІЗУКВ як 

цивільної угоди. 

Також, на нашу думку, у разі визнання договірної природи ІЗУКВ, 

досліджуваний набуває право вимагати, й у судовому порядку, надання належних 

йому фінансових виплат (якщо такі були передбачені) у випадку завчасного 

припинення КВ не з його вини, а у разі наявності лише її часткового обсягу – 

відповідної пропорційної суми. Судова практика США підтверджує вказану тезу, 

зокрема у рішенні Апеляційного суду штату Меріленд встановлено, що ІЗУКВ в 

нетерапевтичних КВ, особливо зважаючи на передбачення у них фінансових 

виплат та подарунків, може становити собою договір та може створювати 

особливі відносини, що спричиняють обов'язки, які, в разі порушення, можуть 

призвести до недбалості [175]. 

Враховуючи викладене, вважаємо, що інформована згода на участь у 

клінічному випробуванні має правову природу договірного зобов’язання, на 

відміну від загальномедичної інформованої згоди, розмежування яких нами 

наведене вище. Це положення обґрунтовується її змістом, юридичними 

наслідками та основними характеристиками, що відповідають природі 

договірного зобов’язання. Такий договір є консенсуальним, оплатним чи 

безоплатним, строковим та двостороннім. Його особливостями є: законодавчо 

встановлена обов’язкова письмова форма, визначений перелік істотних умов, 

підвищені вимоги до процесу укладання та додатковий порядок його розірвання – 



139 

одностороння безумовна відмова досліджуваного, яка не тягне юридичних 

негативних наслідків для нього. Зазначений підхід забезпечить підвищення рівня 

усвідомлення особою ризикованості та відповідальності прийнятого рішення про 

участь у КВ, відмінність останнього від медичної допомоги, додаткові засоби 

правового захисту цих осіб через застосування відповідного правового 

регулювання договірних відносин (зокрема, у розрізі законодавства у сфері 

захисту прав споживачів), можливість використання положень про відшкодування 

не тільки позадоговірної шкоди у випадку нанесення шкоди здоров’ю, а й тієї, що 

може бути завдана у зв’язку з невиконанням чи неналежним виконанням 

зобов’язань, визначених для сторін у ІЗУКВ. 

 

3.3 Договори щодо проведення клінічних випробувань 

 

Як вже зазначалося, у п.9.1. розділу ІХ Порядку, обов’язковою умовою 

проведення будь-якого клінічного випробування є попереднє договірне 

оформлення відносин між усіма юридичними та фізичними особами, які залучені 

до проведення клінічного випробування. 

Зауважимо, що на рівні законів відсутнє будь-яке регулювання вказаних 

договорів. Єдине їх згадування міститься у ст.78-1 Основ, де визначається 

питання обмежень встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під 

час здійснення ними професійної діяльності – щодо можливості одержувати від 

суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію 

лікарських засобів, виробів медичного призначення, їх представників, зразки 

лікарських засобів, виробів медичного призначення для використання у 

професійній діяльності у випадках, пов’язаних з проведенням відповідно до 

договорів КВ лікарських засобів або КВ виробів медичного призначення. 

Правові акти ЄС також не містять детального регулювання договірних 

правовідносин у вказаній сфері. В той же час, Директива 2001/20/ЄС у ст.6 

передбачає розгляд етичним комітетом суттєвих аспектів будь-якої угоди між 

спонсором та клінічною базою, де буде проводитись таке дослідження під час 
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його оцінки. 

Регламент (ЄС) №536/2014 більш широко торкається цього питання, так, у 

ст.71 визначається письмова форма договору між спонсором та організацією, якій 

він делегує проведення дослідження (CRO, у випадку такої делегації), 

встановлюється, що у такому договорі, якщо у дослідженні бере участь кілька 

спонсорів, може бути визначений один зі спонсорів, який нестиме 

відповідальність за таке КВ (ст.72) та так само зобов’язує оцінювати під час 

погодження дослідження будь-які угоди сторін КВ (п.71 Додатку I). 

У Настановах з належної клінічної практики E6(R2), імплементованих в 

Україні, надається визначення терміну «договір» (п.1.17.) – письмова, датована й 

підписана угода між двома чи більше сторонами, що визначає будь-які 

домовленості щодо розподілу обсягу робіт і обов’язків, а також, якщо доречно, 

фінансових питань. Основою договору може бути протокол дослідження. 

У п.4.5.1. передбачена можливість укладення договору між дослідником і 

ЛПЗ щодо домовленості про проведення КВ або підписання протоколу на 

підтвердження такої домовленості. Водночас, встановлюється імперативна вимога 

визначати фінансові умови та страхування у КВ в договорі між спонсором і 

дослідником/ЛПЗ (п.4.9.6., п.5.9., п.6.14.). 

Настанови встановлюють виключно письмову форму договорів що 

укладаються між спонсором і дослідником/ЛПЗ або будь-якою іншою стороною, 

що бере участь у КВ та є або частиною протоколу, або викладаються окремо 

(п.5.1.4.). 

В той же час, у п.8.2., який визначає документи, що необхідно підготувати й 

розмістити перед початком клінічної фази КВ для підтвердження досягнення 

домовленостей, зазначені договори між: 1) дослідником/ЛПЗ і спонсором; 2) 

дослідником/ЛПЗ і CRO; 3) спонсором і CRO; 4) дослідником/ЛПЗ та 

уповноваженими органами (в залежності від національного регулювання). Таким 

чином, цей перелік частково відрізняється від переліку договорів, передбаченого 

у Порядку, переліченому нами раніше. Європейське регулювання не передбачає 

укладення трьохсторонніх договорів у випадку залучення науково-дослідних 
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установ або вищих навчальних медичних закладів без клінічної бази, а також не 

виділяє угоди з дослідниками стосовно функцій, які не входять до їх трудових 

обов’язків у ЛПЗ. 

Враховуючи розглянутий обсяг правового регулювання можна встановити, 

що незважаючи на пряме посилання у Порядку на імплементацію у ньому 

Директиви 2001/20/ЄС, він частково охоплює й положення Регламенту (ЄС) 

№536/2014, до якого необхідно адаптувати законодавство України у 

майбутньому. 

Окремо підкреслимо, що під час аналізу вказаного Регламенту та 

позитивного впливу на сферу, яку він врегульовує, особливо підкреслюють пряме 

визначення можливості со-спонсорування КВ (участі декількох спонсорів у 

одному КВ, ст.72) та пов’язане з цим врегулювання розподілу між ними 

відповідальності, що може визначатись у договорі, що було відсутнє у попередній 

Директиві [176]. Безпосередньо питання відповідальності розглянуто у 

відповідному розділі цього дослідження, проте зазначимо, що у Порядку такі 

положення відсутні, визначена лише можливість зміни спонсора (абз.5 ч.2 

Додатку 9), в той же час можливість розподілу відповідальності не передбачена 

взагалі (так Регламент на цей час в Україні не імплементований). 

Повертаючись до питання рівня регулювання договірних правовідносин у 

сфері КВ, звертаємо увагу, що у чинному законодавстві ЄС прямо визначається 

необхідність договірного визначення низки питань у КВ (фінансування, 

відповідальність), визначається його письмова форма та обов’язок оцінки 

етичними комітетами таких правовідносин у ході надання дозволу на їх 

проведення. Зважаючи на місце Регламенту у правовій системі ЄС (найвище серед 

актів вторинного права, обов'язковий характер, має пряму дію на всій території 

ЄС та має в державах-членах силу закону [177, с. 54]), на нашу думку, таке 

регулювання необхідно передбачити й у вітчизняному галузевому законодавстві, 

в тому числі з тієї обставини, що істотні умови договору визначаються саме 

законом (абз.2 ч.1 ст.638 ЦК України). Крім того, зазначимо, що на рівні законів 

встановлюється в той чи іншій мірі регулювання договірних відносин у США 
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(ст.ст.11.44, 11.48, 11.64 Розділу 11 Глави 42, ст.46.118 Розділу 46 Глави 45 

Кодексу федеральних нормативних актів США), РФ (ст.41 Федерального закону 

«Про обіг лікарських засобів») [178], Естонії (ст.ст.89, 99 Закону про лікарські 

засоби) [114], Ірландії (ст.13 Розділу 3 Регламенту про клінічні випробування 

лікарських засобів для застосування людиною) [116], Болгарії (ст.111 Закону про 

медичні продукти для застосування людиною) [179] тощо. 

Ще однією сучасною тенденцією є вироблення та впровадження типових 

форм ДПКВ. Так, у Австралії спільно урядами штатів та медичною асоціацією 

прийняті типові договори для наступних видів: 1) ДПКВ між спонсором та ЛПЗ; 

2) ДПКВ між локальним спонсором та ЛПЗ (ця угода застосовується у випадках, 

коли CRO діє як місцевий комерційний спонсор і бере на себе всі обов'язки); 3) 

ДПКВ між спільною або кооперативною дослідницькою групою (академічна 

група, що відповідає за спонсорство, започаткування, управління, розробку та 

координацію некомерційного КВ) та ЛПЗ; 4) ДПКВ 4 фази між спонсором та 

ЛПЗ; 5) ДПКВ 4 фази між локальним спонсором та ЛПЗ. Використання цих 

типових договорів без жодних змін веде до виключення необхідності узгодження 

похідних договорів із Департаментом охорони здоров’я. Договори, які суперечать 

або вносять змін до основних положень цих типових договорів, будуть відхилені 

Департаментом охорони здоров’я [180]. У Королівстві Нідерландів типовий 

ДПКВ розроблений провідними ЛПЗ, де проводяться випробування, та 

асоціаціями фармацевтичних виробників і CRO на базі Центрального комітету з 

досліджень, що проводяться за участю людей (незалежний експертний орган при 

МОЗ). Цей типовий договір розповсюджується на відносини між спонсором 

(CRO), ЛПЗ та дослідником (щодо дослідника передбачається два можливих 

варіанти – коли він не працює у ЛПЗ та є стороною договору або працює у ЛПЗ та 

не є стороною договору). Типовий договір не є законодавчо обов’язковим для 

застосування, проте у разі залучення в якості його сторони одного з учасників 

його розробки – під час переговорів буде необхідно позначити та пояснити будь-

які модифікації [181]. У Франції 01.12.2015 був прийнятий новий Закон про 

охорону здоров’я, в якому встановлене обов’язкове дотримання типового ДПКВ у 
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разі його проведення за участі державних ЛПЗ. Укладені договори повинні 

направлятись до Національної медичної докторської асоціації для перевірки 

відповідності. Для інших досліджень має рекомендаційний характер [182]. У 

Великобританії впровадженням типових ДПКВ займається Управління з 

досліджень в галузі охорони здоров’я (HRA) Департаменту охорони здоров'я 

Великобританії, а їх розробкою - Британське клінічне науково-дослідне 

товариство (UKCRC), яке об’єднує основних зацікавлених сторін, які впливають 

на КВ у Великобританії (Національну службу охорони здоров’я, Академію наук, 

спонсорські організації, регуляторні органи, фармацевтичну індустрію та 

пацієнтів) [183]. На цей час застосовуються такі типові договори: 1) щодо 

некомерційних досліджень; 2) ДПКВ між спонсором та ЛПЗ; 3) ДПКВ між 

спонсором, CRO та ЛПЗ (тристоронній); 4) ДПКВ під час надання первинної 

медичної допомоги між спонсором та ЛПЗ загальної практики (або додатково 

дослідником, якщо він працює у такому закладі, а не є лікарем приватної 

практики) [184]. Зазначені типові договори галузевими органами влади настійно 

рекомендується використовувати без змін, проте нормативного зобов’язання не 

встановлено [185]. У США, за підтримки Національного інституту охорони 

здоров'я США (який є головним агентством Уряду США, що є відповідальним за 

біомедичні дослідження та дослідження, що мають відношення до охорони 

здоров'я) з 2017 р. впроваджується Програма ACTA (Прискорення укладання угод 

про КВ) у рамках якої розроблений Типовий ДПКВ. Ця стандартна угода створена 

з метою спрощення та суттєвого зменшення затримок у процесі укладання 

договорів між спонсорами та ЛПЗ. Типовий договір ACTA призначений для 

проведення багатоцентрових КВ, проте може використовуватись і для інших 

видів. Участь у цій програмі є добровільною для спонсорів та дослідників, а 

також може змінюватися в залежності від умов КВ. В той же час, ЛПЗ, які беруть 

участь у цій програмі, зобов’язуються розглянути та затвердити запропонований 

договір, який відповідає Типовому договору ACTA у пріоритетному порядку та у 

спеціально визначений строк – 2 робочих дні [186]. На цей час приєднались до 

даної Програми більше 50 організацій США, які представляють більше 225 ЛПЗ 
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[187]. 

Вважаємо, що враховуючи вітчизняну практику та вкрай низький рівень 

законодавчого регулювання питань ДПКВ, найбільш прийнятним є розробка та 

затвердження типових ДПКВ, що, з одного боку, дозволить чітко визначити 

особливості та необхідні їх положення, а з іншого, спростить та прискорить 

процес заключення, може убезпечити від неправильного тлумачення чинного 

законодавства та відповідних негативних наслідків. 

Поняття ДПКВ чинне законодавство не містить та він загалом відноситься 

до непоіменованих договорів, адже в актах цивільного законодавства можливість 

та регулювання його укладення не передбачено. У Настанові «Лікарські засоби. 

Належна клінічна практика» по суті визначене одне положення, яке встановлює 

правовий припис у регулюванні вказаних договорів, – письмову форму, адже 

вимога щодо підпису його сторонами є загальною для усіх письмових договорів 

(ч.3 ст.639 ЦК України) та змістом будь-якого договору є визначення прав та 

обов’язків сторін. Звертаємо увагу, що взагалі конструкція «розподіл обсягу робіт 

і обов’язків» є нетиповою для українського нормотворення, адже є буквальним 

перекладом англійської версії. 

Зазначимо, що відповідно до ст.ст.203, 207, 208, 218, 639 ЦК України, 

письмова форма правочину повинна встановлюватись саме у законі (в інакшому 

випадку її недотримання не має наслідком недійсності правочину). У чинних 

законах України така вимога не встановлена. В той же час, враховуючи 

положення ст.208 ЦК України (ЛПЗ є юридично особою), такий договір належить 

вчиняти у письмовій формі. Крім того, виходячи з положень Порядку, відповідно 

до яких у ЛПЗ, місці проведення КВ та у спонсора обов’язково повинні 

зберігатись підписані між сторонами договори, інакшим чином, ніж укласти їх у 

письмовій формі, виконати такі вимоги не можливо. Тобто фактично в Україні 

встановлена обов’язкова письмова форма таких договорів, що доречно закріпити 

у відповідному законі. 

Сторонами в ДПКВ є:  

1) замовник КВ. В залежності від делегування певного обсягу обов’язків у 
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КВ, в якості замовника у договорі можуть виступати наступні особи: 

 спонсор – юридична або фізична особа, яка несе відповідальність за 

ініціацію та організацію КВ лікарського засобу та/або його фінансування; 

 CRO – фізична або юридична особа, яка в рамках угоди зі спонсором 

виконує одну чи більше його функцій (повноважень) у КВ й діє на підставі 

доручення, виданого спонсором, з чітко визначеними делегованими 

повноваженнями; 

Зазначимо, що у Порядку вимагається (не прямо) альтернативність 

зазначення цих можливих замовників. Так, у абз.2 п.3.4. Розділу ІІІ вказується, що 

спонсор може делегувати будь-які або всі свої функції CRO. При цьому спонсор 

залишається відповідальним за ініціацію та проведення КВ та за інформацію, яка 

була зібрана в результаті КВ. У п.9.1. Розділу ІХ в різних абзацах під час 

перелічення можливих договорів, які укладаються, зазначається стороною 

спонсор, а у дужках CRO, яка може укладати такі договори за дорученням 

спонсора. Тобто, виходячи з цих положень, сторонами договору є останні 

перелічені суб’єкти та спонсор або CRO. Крім того, у Переліку основних 

документів КВ, які зберігаються у ЛПЗ та місці проведення КВ та у спонсора 

(Додаток 1 до Порядку) перелічуються окремо договори з дослідником/ЛПЗ і 

спонсором, дослідником/ЛПЗ і CRO, спонсором та CRO. На нашу думку, 

враховуючи тенденцію до спрощення та пришвидшення етапу оформлення КВ, 

яка спостерігається у світі, а також враховуючи діючі типові договори, розглянуті 

вище (наявно у Великобританії, Нідерландах), вважаємо корисним передбачити 

можливість не виділяти договір між спонсором та CRO в окремий договір, а 

розподіляти функції в тому самому договорі, який укладається з ЛПЗ. 

Крім того, звернемо увагу на визначення поняття «спонсор», яке надане у 

Порядку. Викладене вище визначення (п.2.1. Розділу ІІ) повністю відповідає 

Директиві 2001/20/ЄС та Настановам, в той же час, у Регламенті (ЄС) №536/2014 

воно, з першого погляду несуттєво, дещо відрізняється – ним є юридична або 

фізична особа, яка несе відповідальність за ініціацію, організацію та за 

визначення (setting up) фінансування КВ. Погоджуючись з деякими авторами, це 
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уточнення з «несе відповідальність за та/або його фінансування» на «несе 

відповідальність за визначення фінансування» є важливим для сфери 

некомерційних КВ, адже це додатково підкреслює можливість надходження 

фінансових ресурсів як від самого спонсора, так й із зовнішніх ресурсів, коли 

спонсором виступає дослідницька група [188]. Одночасно звертаємо увагу, що в 

цьому випадку не можливо підмінити термін «спонсор» на «заявник», який 

наявний у чинному законодавстві, адже, по-перше саме така термінологія є 

міжнародно вживаною, а, по-друге, останній термін використовується Порядком, 

де прямо вказується, що заявником, окрім спонсора, може бути лише особа за 

дорученням спонсора (п.2.1. Розділу ІІ). 

На нашу думку, у Порядку наявна певна неузгодженість. Так, у ньому 

визначається що спонсором може бути юридична або фізична особа та надалі 

надаються вже ознаки її прав та обов’язків в рамках КВ (ініціація, організація, 

фінансування), інших критеріїв по тексту не встановлено, а отже ним може бути 

будь-яка юридична або фізична особа. В той же час у п.1.2. Розділу І міститься 

положення, згідно з яким цей Порядок не поширюється на КВ, які проводяться 

без участі фармацевтичних компаній у рамках науково-дослідницьких робіт. 

Незважаючи на відсутність подальшого тлумачення термінології «фармацевтична 

компанія» та їх участі, під цим виключенням слід розуміти згадувані вище 

некомерційні дослідження. Зазначимо, що фармацевтичні компанії у 

правовідносинах в сфері КВ, виходячи з чинного регулювання, виступають в ролі 

їх спонсорів. Тобто, аналізуючи ці положення в сукупності, можна прийти до 

висновку, що в цілях Порядку спонсором може бути виключно фармацевтична 

компанія, а не будь-яка юридична або фізична особа, в той же час, у тексті 

Порядку такі уточнення або обмеження відсутні. Зазначена неузгодженість 

виникла у зв’язку з тим, що Порядок є певною мірою імплементацією Директиви 

2001/20/ЄС (визначення терміну «спонсор» повністю співпадає), проте остання 

поширюється й на некомерційні КВ. 

2) виконавець: 

 ЛПЗ – юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-
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правової форми або її відокремлений підрозділ, основними завданнями яких є 

забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії 

та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників; 

 науково-дослідна установа або вищий навчальний медичний заклад; 

 відповідальний дослідник/дослідник/співдослідник – лікар, який має 

достатню професійну підготовку та досвід лікування пацієнтів, знає правила 

належної клінічної практики та відповідні нормативно-правові акти. Дослідник 

несе відповідальність за проведення у місці дослідження КВ лікарського засобу. 

Якщо КВ проводиться групою осіб у певному місці проведення дослідження, 

один із дослідників визначається відповідальним керівником дослідницької групи 

і може називатися відповідальним дослідником. [60] 

На відміну від можливих замовників, статус виконавців КВ детально 

врегульовано Порядком. Так, до ЛПЗ містяться наступні вимоги: 1) мати діючу 

ліцензію на медичну практику та акредитацію; 2) мати у складі діючу комісію з 

питань етики (підтверджується наказом про її створення у ЛПЗ); 3) мати базу для 

надання екстреної медичної допомоги досліджуваним; 4) регулярно здійснюваний 

метрологічний контроль засобів вимірювальної техніки у залучуваних підрозділах 

ЛПЗ (або інформацію (договір) з іншою установою, обладнання якої буде 

використовуватись); 5) забезпечені умови для зберігання лікарських засобів, що 

випробуються та документації; 6) є можливість залучати необхідну кількість 

досліджуваних; 7) забезпечене ведення та подальше зберігання первинної 

медичної документації упродовж 15 років після завершення випробування. 

Додатково для досліджень І фази: 8) наявні окремі палати для здорових 

добровольців та забезпечені умови для цілодобового спостереження за їх станом; 

9) окрема маніпуляційна, кімната-їдальня та санітарна кімната для досліджуваних; 

10) забезпечені умови зберігання біологічних зразків при проведенні клінічних 

випробувань. 

Для залучення особи в якості дослідника, він повинен відповідати 

наступним критеріям: 1) мати достатню професійну підготовку, досвід лікування 

пацієнтів відповідного профілю; 2) бути обізнаними з міжнародними вимогами 
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належної клінічної практики та нормативно-правовими актами щодо проведення 

КВ в Україні; 3) працювати в ЛПЗ, де планується проведення КВ, або на кафедрі 

вищого медичного навчального закладу, з яким заключений договір ЛПЗ; 4) для 

досліджень І фази повинен мати досвід проведення КВ, що підтверджується 

інформацією, наведеною в автобіографії. 

За загальним правилом, в якості виконавця ДПКВ виступає ЛПЗ. Хоча 

чинне законодавство пряме не передбачає розмежування функцій та обов’язків 

цих суб’єктів, виходячи зі змісту ЗУ «Про лікарські засоби», який взагалі не 

вказує на інших виконавців КВ, окрім ЛПЗ, та Порядку, який передбачає 

спеціальні випадки, коли набувають такого статусу інші особи, таким чином за 

відсутності окремо визначених ситуацій, саме ЛПЗ є виконавцем за ДПКВ. 

В той же час, законодавством передбачені випадки, коли додатковою або 

альтернативною стороною є інші суб’єкти. Першою ситуацією є дослідження, в 

яких дослідник (дослідники) є працівником не ЛПЗ в якому безпосередньо 

проводиться КВ, а науково-дослідної установи або вищого навчального 

медичного закладу, що не мають своєї клінічної бази. У такому тристоронньому 

договорі розподіляються функції з проведення КВ відповідно до виконуваних 

робіт чи послуг кожним із суб’єктів. Ця ситуація ще раз підкреслює, по-перше, 

наявність наукової (а не тільки медичної) складової у КВ, з огляду на природу 

згаданих додаткових суб’єктів, по-друге, важливість визначення саме трудових 

відносин між дослідником та місцем його роботи (що є важливим стосовно 

визначення місця дослідника у структурі суб’єктів правовідносин у КВ). 

Друга ситуація вказує на важливість останньої тези, щодо місця дослідника 

у структурі договірних правовідносин. Так, законодавство України передбачає 

нетипову для регулювання зарубіжних країн конструкцію, у якій спеціально 

виділяються окремі договірні правовідносини між спонсором (CRO) та 

безпосередньо дослідником (який працює у місці проведення КВ), які виникають 

внаслідок необхідності правового визначення відносин з виконання додаткової 

роботи та надання додаткових послуг, які не пов’язані з виконанням ним своїх 

посадових обов’язків. За результатами вивченого досвіду, найчастіше дослідник 
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не виступає стороною договору, проте може бути його учасником, він вказується 

як працівник закладу, в якому проводиться КВ, проте у зв’язку зі ступенем 

законодавчого регулювання його прав та обов’язків, їх перелік може бути 

виділеним у договорі (наприклад, у Фінляндії [189]), у Австралії зазначається, що 

він є особою, яку заклад визначає в якості безпосереднього відповідального за 

проведення КВ, проте він не має повноважень змінювати угоду між закладом та 

спонсором [180], у Великобританії передбачається, що дослідник є працівником 

закладу, який відповідальний за організацію та оплату його праці, у випадку, коли 

дослідник не є працівником закладу, цей заклад зобов’язується самостійно окремо 

визначити питання оплати безпосередньому роботодавцю [190]. Ця ситуація 

зумовлена тим, що закордонна практика інакшим чином встановлює обов’язок 

спонсора з вибору дослідника. У п.3.4. Розділу ІІІ Порядку проведення КВ 

встановлено, що вибір дослідників та ЛПЗ покладається на спонсора. В той же час 

у Настановах з належної клінічної практики зазначено «спонсор відповідає за 

вибір дослідника(ів)/медичного(их) закладу(ів)», тобто, як є загальноприйнятим, 

коса риска позначає альтернативність вживаних категорій, так, наприклад, у 

Російській Федерації, хоча і передбачається вибір досліджуваного та медичної 

організації організатором КВ, проте призначає дослідника керівник медичної 

організації, яка проводить КВ (співдослідниками також мають бути особи з числа 

лікарів цієї організації) [191]. Крім того, у загаданих Настановах передбачається 

можливість передачі даної функції «координаційному комітету» (при 

багатоцентрових дослідженнях), а також визначається порядок отримання згоди 

дослідника/ЛПЗ. 

Таким чином, необхідність такого договору з додаткових робіт/послуг 

дослідника виключається через або їх охоплення трудовими правовідносинами, 

або через так би мовити субпідрядну процедуру їх залучення ЛПЗ, відповідно до 

іноземної практики. Більше того, наприклад у Великобританії прямо вказується 

на неприйнятність окремих фінансових домовленостей між спонсором 

дослідження (CRO) та будь-якими іншими підрозділами ЛПЗ, такі як аптека, або 

університетом, де працює дослідник (зазначені фінансові питання повинні бути 
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врегульовані між ЛПЗ та відповідними суб’єктами) [192]. В той же час, на нашу 

думку, поясненням такого спеціального законодавчого визначення даної ситуації 

є проблема з оплатою праці працівників ЛПЗ державної або комунальної форми 

власності, яка є превалюючою у цій сфері в Україні, у яких проводяться КВ. 

Штучне виокремлення певного переліку функцій, які дослідник виконує поза 

своїх трудових обов’язків призначене для надання правових підстав додаткової та 

справедливої оплати їх праці (виконання робіт та послуг, як це визначається у 

Порядку), так як чинні умови оплати праці працівників ЛПЗ не передбачають 

яких-небудь додаткових виплат особам, які проводять КВ [193]. Проте, це 

призводить до проблемних питань у виокремленні таких додаткових робіт та 

послуг із загального їх обсягу в рамках КВ, необхідності їх ретельного 

визначення, спроба чого наявна у Методичних рекомендаціях, а також 

узгодження з внутрішніми документами ЛПЗ, які регулюють трудові 

правовідносини з працівником-дослідником. Крім того, проблематичність цього 

питання підтверджується й судовою практикою, зокрема щодо неможливості 

визначення належного порядку фінансових розрахунків між такими дослідниками 

та ЛПЗ [194]. 

Вказане положення є штучним, так як вперше з’явилося у 2012 р. зі змінами 

у Порядок, в той же час, у суміжних видах КВ, навпаки, прямо передбачалась 

заборона оплати праці дослідників та спеціалістів клінічної бази де проводяться 

КВ, безпосередньо розробником медичного виробу, заявником (спонсором), 

іншими юридичними та фізичними особами, які фінансують проведення 

клінічного випробування [195]. Зважаючи на викладені положення, вважаємо, що 

найбільш логічним та відповідним до загальних правил договірного регулювання 

є надання можливості передбачати додаткову оплату праці дослідника в рамках 

ДПКВ або на його підставі, що потребує узгодження в тому числі із 

законодавством у сфері державної служби та бюджетних правовідносин. 

Окремо зауважимо, що деякі науковці надають статус дослідника усім 

особам, які нами характеризуються в якості виконавців за ДПКВ [84, с. 113]. Така 

пропозиція обґрунтовується тим, що ці юридичні та фізичні особи безпосередньо 
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виконують різні функції та обов’язки, без яких неможливо проводити КВ, в тому 

числі виходячи з імперативних законодавчих вимог. В той же час, як нами вже 

зазначалось, подібний підхід вже застосовувався у перших актах в сфері КВ 

(наприклад, «Prussian Directive», «German Circular»), проте від якого відмовились 

у зв’язку з необхідністю чіткої персоналізації відповідальності за правомірність та 

етичність проведення КВ на конкретних особах, які безпосередньо їх проводять – 

лікарях-дослідниках. Саме тому сучасне міжнародне та національне 

законодавство надає статус дослідника тільки такій одній особі, а у випадку участі 

групи дослідників – окремо визначається один відповідальний дослідник. 

Момент набрання чинності договором. У зв’язку з наявністю цілої низки 

вимог, які ставляться чинним законодавством до сторін цих правовідносин перед 

початком проведення КВ, виникає питання про те, у який момент можуть 

починати діяти права та обов’язки за ДПКВ. Порядок не містить будь-яких 

обмежень такого моменту. Проте, положення, які регламентують договірні 

правовідносини, зазначені у Розділі ІХ, який стосується безпосередньо порядку 

проведення вже погодженого ЦОВВ та комісією з питань етики при ЛПЗ КВ. На 

нашу думку, таке викладення вказаного регулювання не вказує на можливість 

набрання чинності таких договорів лише на цьому етапі. Так, для отримання 

рішення ЦОВВ про проведення КВ або про відмову в проведенні КВ до ЦОВВ та 

ДЕЦ подається інформація про ЛПЗ, місце проведення КВ, відповідального 

дослідника/дослідника (п.7.1.2., п.7.1.17., п.7.1.18 Розділу VІІ). Вибір дослідників 

та ЛПЗ покладається на спонсора (п.3.4. Розділу ІІІ). Тобто для надання такої 

інформації спонсор (заявник) має попередньо досягнути домовленості з цими 

суб’єктами – правовим вираженням чого може бути або попередній договір, або 

сам ДПКВ, умовою припинення якого є не отримання зазначених необхідних 

погоджень (така конструкція, наприклад, використовується у Нідерландах [196]). 

Крім того, зазначена практика Нідерландів надає можливість покладання функції 

щодо проведення процедур з отримання вказаних погоджень на відповідального 

дослідника (тобто він стає «заявником» у розумінні українського законодавства), 

заборони такого делегування не має й в українському законодавстві (зауважимо, 
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що до функцій, які дослідник може виконувати у позаробочий час за окремим, 

індивідуальним договором, укладеним із спонсором (CRO), у вищевказаних 

Методичних рекомендаціях відносяться консультативні послуги з аналізу 

запропонованих спонсором умов протоколу, дизайну КВ та доцільності 

проведення КВ на підготовчому етапі, оцінка умов проведення КВ та 

прогнозування можливої кількості досліджуваних відповідно до протоколу згідно 

з критеріями включення, тобто дії, які є необхідними для отримання вказаних 

погоджень). 

Таким чином, на нашу думку, ДПКВ може набувати чинності до моменту 

отримання (чи подачі відповідних документів для розгляду) рішення про 

проведення КВ ЦОВВ, погодження комісії з питань етики при ЛПЗ. 

Визначення предмету ДПКВ має велике теоретичне та практичне значення. 

Як зазначає Т.В. Боднар, саме предмет зобов’язання (одним із яких є договір) є 

кваліфікуючою ознакою, за допомогою якої одне зобов’язання можна відрізнити 

від іншого [197, с.147]. Крім того, ЦК України визначає як єдину, а ГК України 

визначає як одну з істотних умов договору предмет договору, тобто є необхідним 

компонентом для його існування взагалі. 

Під предметом договору першочергово розуміють певну дію, яка повинна 

бути правомірною, що визначає суть та мету договору. Проте, у науці цивільного 

права наявні різні підходи до визначення предмету договору, в першу чергу з 

точки зору виокремлення (чи ні) таких компонентів як його об’єкт, предмет в 

розумінні матеріального вираження тощо. У зв’язку з чим, в залежності від виду 

договору, окрім безпосередньо дії, до нього можуть відносити й майно, майнові 

права, які передаються чи набуваються в ході виконання договору [198]. 

Виходячи з викладеного, можна стверджувати що загальні положення про 

предмет ДПКВ міститься у визначенні самого їх терміну. Так, у ньому прямо 

вказується на мету вказаної діяльності, а отже і правовідносин, у які вступають 

сторони – дії з виявлення або підтвердження клінічних, фармакокінетичних, 

фармакодинамічних та/або інших ефектів лікарських засобів та/або виявлення 

побічних реакцій, з метою оцінки його (їх) безпечності та/або ефективності (п.2.1. 
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Розділу ІІ Порядку). 

Зазначимо, що у законодавстві України не містяться вимоги щодо ступеня 

деталізації предмету договору. Фахівці зазначають, що повний опис предмета 

договору безпосередньо у його тексті є характерним для нескладних (невеликих) 

обсягів правовідносин, що ним врегульовуються, у протилежному випадку, 

особливо у договорах підряду, викладається лише загальна характеристика 

предмету договору, деталізація проводиться у його додатках (специфікаціях, 

технічній документації), які є невід’ємною складовою такого договору [199, с.175; 

200]. Крім того, у Настановах прямо вказується на можливість використання 

протоколу КВ в якості основи договору, тобто виступає саме такою 

специфікацією. Він є основним документом, в якому визначаються всі аспекти 

КВ, сам протокол та поправки до нього підлягають погодженню як з органами 

влади, так і комісією з питань етики. Таким чином, на нашу думку, предметом 

ДПКВ виступають дії (виконувані роботи та надані послуги) з виявлення або 

підтвердження клінічних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та/або інших 

ефектів певних випробуваних медичних предметів та/або виявлення побічних 

реакцій, з метою оцінки його (їх) безпечності та/або ефективності. При цьому в 

тексті договору достатньо лише загально їх описати, у випадку посилання на 

відповідний протокол КВ. 

Остання теза підтверджується і наявною позитивною вітчизняною та 

зарубіжною практикою. Так, більшість стандартних форм ДПКВ які вказувалися 

раніше, містять такий спосіб формулювання предмету договору: «Відповідно до 

цього договору сторони домовилися про проведення КВ, як це визначено в 

Протоколі випробування в Додатку 1 (далі вказуються реквізити цього протоколу, 

його номер, версія, дата тощо)» [189]. Крім того, аналогічні положення 

визначають у внутрішніх актах установ, що проводять КВ [138]. 

Строк договору законодавством не визначається, а тому є предметом 

домовленостей сторін. В той же час є деякі умови, які необхідно враховувати. Так, 

по-перше, нами вже було обґрунтовано відсутність необхідності строгої кореляції 

часових рамок договору (його початку) з моментом отримання необхідних 



154 

погоджень на проведення КВ та можливості об’єднання у одному договорі дій, які 

виконуються його сторонами до початку безпосередньо КВ. Проте, вважаємо, 

важливою наявність уточнення, що безпосереднє виконання договору в частині 

умов, які описуються в протоколі КВ (тобто самого КВ) можливі лише після 

успішного завершення вищевказаних процедур. В той же час, момент припинення 

договору необхідно строго ув’язувати із безпосереднім терміном проведення КВ, 

який може змінюватися. У зв’язку з цим, вважаємо, що з врахуванням загального 

положення про припинення зобов’язання його виконанням, у ДПКВ є можливим 

визначення не конкретної дати його припинення, а настанням події – досягненням 

результату КВ. Зазначимо для прикладу одне з вживаних формулювань такої 

події: «КВ вважається завершеним, коли спонсор отримує дані, зібрані або 

сформовані відповідно до протоколу, надає своє схвалення та інформує про це 

лікувальний заклад (виконавця)» [189]. 

Однак, окремо зазначимо, що виходячи з чинного законодавства є окремі 

умови, які продовжують діяти й після безпосереднього завершення КВ, 

наприклад, щодо обов’язку зберігати документи (15 років) після завершення КВ, 

щодо забезпечення зберігання конфіденційної інформації (персональних даних), 

використання результатів дослідження (зокрема під час публікацій). Так як дії, 

направлені на досягнення мети правовідносин, вже завершились, а отже предмет 

договору, його «сенс» є вичерпаним, то охоплювати цей період дією самого 

договору не є доречним, проте, на нашу думку, вказані умови необхідно 

розглядати у самому договорі. Так, стосовно зберігання документів, такий 

обов’язок можна розглядати і як один із компонентів наданих замовнику послуг 

(хоча він і є законодавчо безальтернативним), а тому можливо включати затрати 

на таке зберігання у кошторис (вартість) дослідження. 

Нами вже висвітлена у попередній частині, як одна з найактуальніших, 

проблема визначення ціни договору щодо проведення КВ, а саме відсутність 

нормативно закріпленої методики визначення їх вартості. У зв’язку з цим 

необхідно особливо ретельно підходити до визначення кошторису проведення 

випробування. У договорі (додатках) має сенс, по-перше, визначатись із 
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методикою визначення вартості, наприклад, в залежності від кількості залучених 

досліджуваних або через зазначення вартості кожної окремої виконаної роботи чи 

послуги, або зазначенням загальної вартості КВ. Крім того, необхідно окремо 

передбачити (у разі наявності) методи виплат та їх обсяг, що передбачені на 

користь досліджуваних. Також нами вже зазначалось про необхідність зміни 

підходів до оплати праці працівників-дослідників ЛПЗ. Окремо визначаються 

порядок та умови оплати робіт/послуг, що виконуються/замовляються у третіх 

осіб (наприклад, у разі відсутності лабораторії у ЛПЗ або за бажанням спонсора 

забезпечити додаткову незаангажованість). Крім того, на вартість випробування 

може впливати те, яким чином визначена сторона, яка є відповідальною за 

забезпечення витратних матеріалів та лікарських засобів. Необхідно визначити 

порядок перегляду вартості КВ у випадку внесення змін до протоколу КВ. 

Основною частиною договору є визначення прав та обов’язків його 

сторін. Зазначимо, що, відповідно до Настанов, спонсор повинен визначити, 

встановити й розподілити всі обов’язки та функції, пов’язані з КВ перед його 

початком. 

До основних обов’язків виконавця слід віднести: 1) проводити КВ у строгій 

відповідності до протоколу такого КВ, законодавства України, вимог та 

принципів Належної клінічної практики (GCP); 2) погоджувати зі спонсором 

будь-які відхилення чи зміни до протоколу КВ крім випадків, коли необхідно 

усунути безпосередню небезпеку, що загрожує суб’єктам КВ, або коли зміни 

стосуються лише матеріально-технічних чи адміністративних аспектів 

дослідження; 3) забезпечувати відповідність встановленим вимогам (освітнього 

рівня, підготовки) усіх осіб, які безпосередньо проводять КВ та є працівниками 

або залученими третіми особами; 4) надавати замовнику повну, ясну та всебічну 

інформації про хід та результати КВ, про виниклі побічні реакції; 5) 

забезпечувати умови конфіденційності (персональних даних осіб, які залучені до 

КВ; щодо отриманої комерційної інформації та інтелектуальної власності) до 

початку, в ході та після завершення дослідження; 6) інформувати комісію з 

питань етики про стан та завершення проведення КВ, виниклі непередбачувані 
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побічні реакції; 7) виконувати вимоги щодо захисту прав досліджуваних; 8) вести 

облік випробуваного лікарського засобу, виконувати вимоги (замовника та 

регуляторні) щодо його транспортування, зберігання та використання, 

можливості/обов’язку передання третім особам; 9) підтримувати (вести) адекватні 

та точні первинні документи та записи щодо КВ, що включають усі відповідні 

дані спостережень кожного досліджуваного в місці КВ; 10) зберігати інформацію 

про КВ протягом встановлених строків; 11) тимчасово зупинити КВ у разі 

підвищення ризику для здоров'я або життя досліджуваних та офіційно повідомити 

про це спонсора та відповідні регуляторні уповноважені органи; 12) не 

перешкоджати проведенню моніторингу й аудиту спонсором, а також інспекції з 

боку відповідних регуляторних уповноважених органів. 

До основних обов’язків замовника слід віднести: 1) отримати погодження 

від відповідних регуляторних уповноважених органів (поправок до нього), 

подальше інформування відповідних державних органів про початок дослідження, 

його хід та завершення; 2) впровадити систему управління якістю на всіх етапах 

процесу КВ; 3) визначити, оцінити та контролювати ризики для критичних 

процесів та даних КВ; 4) призначити співробітників, компетентних у відповідній 

галузі медицини, для вирішення питань або проблем медичного характеру, 

пов’язаних з КВ; 5) забезпечити належний моніторинг КВ; 6) укласти договори 

про страхування життя і здоров’я досліджуваних; 7) забезпечувати умови 

конфіденційності; 8) надати виконавцю необхідну документацію та інформацію, 

необхідну для належного та безпечного проведення КВ; 9) надати виконавцю 

предмет випробування, з дотриманням вимог до його виробництва, зберігання, 

транспортування, маркування та подальшої утилізації; 10) надати необхідні 

розхідні матеріали; 11) оплатити вартість договору та прийняти результати КВ; 

12) зберігати інформацію про КВ протягом встановлених строків. 

Крім того, вважаємо, що враховуючи наявну практику, окремо необхідно 

визначати наступні умови ДПКВ: 

1) порядок використання предмету випробування. Зокрема, щодо умов 

його зберігання з точки зору забезпечення якості та безпечності. Крім того, щодо 
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порядку його надання (передачі, поставок) виконавцю. Також є необхідним 

визначити порядок його повернення та/або утилізації після завершення КВ; 

2) сторони, відповідальної за забезпечення витратними матеріалами 

(обладнанням, апаратурою, засобами медичного призначення, канцелярськими 

виробами, іншими речами, необхідними для перебування досліджуваних в умовах 

стаціонару тощо). У договорі необхідно визначити таку сторону, порядок 

забезпечення зазначеними предметами та оплати їх вартості; 

3) конфіденційність. В ході КВ надається, отримується та обробляється 

інформація, що може бути об’єктом професійної, комерційної чи інших видів 

таємниць, персональні дані. Сторони мають визначити способи забезпечення 

збереження такої інформації, в разі необхідності можливих обсягів передання 

третім особам; 

4) визначення власника результатів КВ (прав інтелектуальної власності), 

можливості/обсягу їх використання, розкриття, публікації, узгодження цих дій; 

5) умови (дострокового) припинення дії ДПКВ, зокрема в результаті 

виявлення непередбачуваних побічних реакцій чи інших причин, що стосуються 

безпеки досліджуваних, невиконання зобов’язань сторонами, форс-мажорних 

обставин тощо. 

Враховуючи викладені компоненти, вважаємо, що ДПКВ є змішаним 

договором за своєю природою, зважаючи на ту ж аргументацію, що наведена під 

час аналізу правової природи ІЗУКВ. Використання, з одного боку, в якості однієї 

з можливої послуги у Переліку платних послуг, які надаються в державних і 

комунальних ЛПЗ та вищих медичних навчальних закладах, а з іншого боку 

відсилання під час визначення їх вартості до Типового положення з планування, 

обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт підкреслює цю подвійну природу. Окремо зауважимо, що 

хоча вищевказаний Перелік містить у назві лише термін «послуга», наприклад у 

п.28 передбачений такий вид «послуги», як реалізація компонентів та препаратів, 

виготовлених з донорської крові, у п.34 реалізація радіофармпрепаратів, що, 

враховуючи загальновживане значення терміну реалізація та суті зазначених дій, є 
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продажом товарів, тобто, незважаючи на назву нормативного акту, договір з 

реалізації зазначених предметів не набуває правової природи договорів з надання 

послуг, що протирічило б правовій природі зазначених суспільних відносин. На 

нашу думку, в назві згаданого Переліку термін «послуга» вживається у значенні 

«діяльність», як сукупності можливих дій, що можуть вчинятись за плату ЛПЗ, 

наприклад, як це робиться у ЗУ «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» (незважаючи на те, що науковцями окремо виділяється група 

договорів на вчинення дій або здійснення діяльності [201, с.4]). 

Крім того, у самому визначенні КВ, яке надається у Порядку, вказується що 

воно є науково-дослідницькою роботою. Проте, розглядаючи відповідні 

положення ЦК України, які характеризують договір на виконання науково-

дослідних робіт, можна вказати на їх істотні відмінності, а саме: ступінь 

деталізації ходу виконання дій, яка є більш характерною для відносин у сфері 

надання послуг, їх контролю та впливу на результат; ДПКВ охоплює значно 

ширше коло правовідносин, ніж договір на виконання науково-дослідних робіт 

(послуги CRO, медичні послуги, роботи з проведення лабораторних досліджень, 

обумовлює положення ІЗУКВ досліджуваних, послуги науково-дослідної 

установи або вищого навчального медичного закладу тощо). 

Проте є цілий ряд рис, які є спільними для вказаних договорів, по-перше, 

очікуваний результат – у договорі на виконання науково-дослідних робіт ним є 

новий чи істотно вдосконалений матеріал, продукт, процес, пристрій, технологія, 

система, нові або істотно вдосконалені послуги, нові конструктивні чи 

технологічні рішення, завершені випробування, розробки, що впроваджені або 

можуть бути впроваджені в суспільну практику [202]; в ході КВ отримуються 

виявляються або підтверджуються наперед визначені або очікувані 

характеристики (які вже були встановлені в ході доклінічних випробувань), на 

підставі яких може бути впроваджений вищезазначений новий чи вдосконалений 

продукт, по-друге, однією з основних характеристик, за якою відокремлюють 

договори на виконання науково-дослідних робіт від підрядних договорів, є 

правове регулювання ситуації, коли неможливо досягнути результат, поставлений 



159 

замовником. У зв’язку з інтелектуальним характером такої роботи, її науково-

пошуковий характер, якщо результат не може бути досягнути через обставини, 

що не залежать від виконавця, замовник зобов'язаний оплатити роботи, проведені 

до виявлення неможливості отримати передбачені договором результати, але не 

вище відповідної частини ціни робіт, визначеної договором (ч.1 ст.899 ЦК 

України). Для класичного договору підряду це буде вважатися невиконанням 

договору, а тому жодні оплати не передбачаються. Аналогічно і для ситуації 

отримання негативного результату наукової роботи, яка є одним із видів 

належного її виконання [203, с.187]. У зв’язку з такою специфікою договорів на 

виконання науково-дослідних робіт, вважаємо слушною позицію провідних 

науковців України в галузі цивільного права, які вказують, що такі договори є 

самостійним типом, проте разом з класичними договорами підряду утворюють 

загальну групу договорів на виконання робіт [204, с.258]. 

Також треба звернути увагу, що на цей час відсутнє пряме застосування 

законодавства у галузі наукової і науково-технічної діяльність до КВ. Це, зокрема, 

пов’язано з тим, що у КВ основним суб’єктом-виконавцем є ЛПЗ, до яких 

відсутня вимога щодо статусу наукової установи (та дослідники, які є їх 

працівниками, до яких відсутня вимога щодо статусу вченого або наукового 

працівника), науково-дослідні установи не є обов’язковими суб’єктами цих 

правовідносин; ця діяльність має змішаний науково-медичних характер, яка у 

зв’язку з відповідними особливостями набуває характеру дослідної. Крім того, 

профільним законом є ЗУ «Про лікарські засоби», який, як і інше галузеве 

законодавство, не містить посилань на, наприклад, ЗУ «Про наукову і науково-

технічну діяльність». В той же час, у Порядку прямо вказано, що безпосередньо 

до науково-дослідницьких робіт (та відповідного регулювання) відносяться КВ, 

які проводяться без участі фармацевтичних компаній (некомерційні). 

В той же час, цей договір не можна віднести до медичних послуг, так як 

відповідно до Основ нею є послуга, що надається пацієнту ЛПЗ або фізичною 

особою-підприємцем, яка зареєстрована та одержала в установленому законом 

порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, 
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та оплачується її замовником. У цьому випадку пацієнт може бути лише однією з 

осіб, що залучається у ході КВ та не є замовником чи іншою стороною у ДПКВ. 

Крім того, відмінним є їх предмет, адже у договорі про надання медичних послуг 

ним є медичне обслуговування – діяльність ЛПЗ та фізичних осіб-підприємців, які 

зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, 

у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою, 

але безпосередньо пов’язано з її наданням. Предмет ДПКВ нами вже розглянутий 

та він не стосується безпосередньо медичної допомоги, незважаючи на те, що, в 

кінцевому рахунку, самою метою проведення КВ є можливість в майбутньому 

надання такої допомоги, в результаті успішного проведення такого КВ. 

На нашу думку, ДПКВ тяжіє до зазначеної вище групи договорів на 

виконання робіт, виходячи з наступного.  

По-перше, безпосередньо у Порядку такі КВ визначені саме як науково-

дослідницька робота (порівняння яких нами проведене вище), які вітчизняний 

законодавець та науковці відносить до групи договорів на виконання робіт. 

По-друге, міжнародна практика та вітчизняне законодавство передбачають 

можливість наявності різного роду учасників цих правовідносин (CRO, 

лабораторії, а, відповідно до останніх роз’яснень ДЕЦ, й не заперечується 

можливість участі в Україні таких спеціалізованих організацій, як «Site 

Management Organizations» (SMO), що можуть бути залучені як спонсором або 

CRO, так і ЛПЗ, SMO беруть на себе виконання допоміжних функції (таких як 

відбір центрів і координація їх роботи, пошук пацієнтів, технічна підтримка, 

контроль і ризик-менеджмент, навчання персоналу, логістика процедур КВ, 

організація транспортних послуг тощо), які покращують управління і 

адміністрування КВ та позитивно впливають на його проведення [205]), які з 

теоретичної точки зору виконують роль субпідрядників (договори з надання 

послуг, за загальним правилом, вимагають лише безпосереднього виконання 

обов’язків боржником). 

По-третє, як вказують фахівці, одним з основних критеріїв розмежування є 

характер інтересу замовника такої діяльності. Якщо такий інтерес в першу чергу 
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пов’язаний з безпосереднім виконанням певних дій – це є договором про надання 

послуг, у випадку отримання певного конкретизованого результату, який 

необхідно окремо передати – договори підряду (виконання робіт) [201, с.9]. 

Розглядаючи правовідносини щодо проведення КВ з точки зору їх замовників 

(спонсора), як у комерційних, так і у наукових, основною їх метою є не сам 

процес їх проведення, а отримання конкретного результату – звіту про КВ 

(письмового результату КВ та їх аналізу), тобто можна казати про наявність 

опредметненого результату виконаної роботи, що є характерним саме для 

договорів на виконання робіт. 

Погоджуючись з тезою, що наявність самого по собі опредметненого 

результату, такого як документ, не є основною підставою для розмежування 

робіт/послуг, цілого ряду правовідносин, в яких є (чи може бути) аналогічний 

опредметнений результат (аудит, консалтинг, юридичне консультування), які 

відносять до відносин з надання послуг, проте в цьому випадку це є лише одним з 

компонентів, який в сукупності з іншими аргументами, впливає на юридичну 

природу таких зобов’язань. 

Особливо звернемо увагу, що науково-медичних характер КВ викликає 

необхідність порівняти їх з медичними послугами, які також містять 

опредметнений результат. Наприклад, послуга з протезування – відповідний 

протез. Так, Ю. Андрєєв у цьому випадку зазначає, що такі предмети (протези), не 

виступають в якості окремої речі, вони становляться компонентом людського 

організму, а тому не можуть бути виокремлені, застосовані іншим чином, не 

можуть бути об’єктом подальшої купівлі продажу [206, с.120].  

Тобто, навіть у випадку наявності певного матеріалізованого об’єкту, має 

значення не сам факт його наявності, а характер економічного результату, що 

створюється в процесі такої діяльності (віддільність або невіддільність) [201, с.3]. 

Якщо внаслідок вищезазначених медичних послуг, аудиту, консультацій, такий 

результат загалом має значення лише для замовника за договором, що не можна 

відчужувати таким чином, щоб він мав господарсько-економічний сенс для інших 

суб’єктів, то це правовідносини з надання послуг. В той же час, результати КВ 
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можуть бути відчужені, підлягати оплачуваній передачі (наприклад продані іншій 

фармацевтичній компанії, яка зможе на їх підставі провести реєстрацію 

лікарського засобу та випустити його у комерційний обіг, зареєструвати додаткові 

властивості такого засобу (для лікування інших нозологій, що розширює ринок 

збуту такого засобу) тощо). 

Підкреслимо, що висновок Н. Балібардіної про віднесення цих договорів до 

групи договорів з надання послуг базується, в першу чергу, на доктринальному 

віднесенні договорів на виконання науково-дослідних робіт у наукових колах РФ 

до договорів з надання послуг, відсутності виокремлення вищевказаної групи 

договорів на виконання робіт (до яких входять підрядні договори та договори на 

виконання науково-дослідних робіт), а також на тезі про КВ як різновид медичної 

діяльності (нами докладно розглянуто, що КВ охоплюють значно ширше коло 

правовідносин) [207]. Незважаючи на проведений аналіз результату КВ, нею не 

проводиться розмежування економічної його характеристики, що, на нашу думку, 

є ключовим у розмежуванні робіт та послуг. 

Таким чином, договір щодо проведення клінічного випробування є 

консенсуальним, оплатним, строковим та двостороннім. Він має змішану 

природу, поєднуючи як характеристики договорів на виконання робіт, так і щодо 

надання послуг, та тяжіє до першої групи. Незважаючи на непоіменованість, 

законодавство України має велику кількість умов та обмежень щодо його процесу 

укладання та змісту, що одночасно вимагає виконання вимог про встановлення 

таких приписів на рівні закону, а не підзаконних актів. Крім того, розробка та 

затвердження типової форми такого договору, як це зроблено у багатьох 

розвинених країнах світу, дозволить вирішити цілу низку проблемних питань та 

усуне наявні розбіжності. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Прийняття типових форм (умов) договорів щодо проведення клінічних 

випробувань є необхідним у зв’язку з непоіменованістю таких договорів в 
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законодавстві України, одночасним встановленням обов’язковості їх укладення та 

несистематизованими вимогами до їх змісту, визначення умов яких зараз можливе 

лише внаслідок комплексного аналізу усього масиву правового регулювання 

сфери КВ. Такі Типові форми дозволять чітко визначити основні положення та 

особливості ДПКВ в залежності від їх обсягу, характеру та колу учасників, а з 

іншого, спростить та прискорить процес заключення, може убезпечити від 

неправильного тлумачення чинного законодавства та можливих негативних 

наслідків. 

2. Запропоновано вдосконалити законодавство України в сфері КВ щодо 

надання фінансових виплат досліджуваним, встановивши конкретні імперативні 

вимоги та обмеження фінансових виплат (зокрема, щодо відсутності зв’язку між 

наданням будь-яких виплат та успішним завершенням клінічного випробування), 

надати визначення поняттям «примус» та «надмірне стимулювання», затвердити 

методологію оцінки етичними комісіями прийнятності фінансових платежів, в 

тому числі щодо їх рівня, та передбачити можливість одержання компенсацій 

витрат, пов’язаних з участю у дослідженні, досліджуваними (їх законним 

представникам), які не мають повну цивільну дієздатність. 

3. Проведено розмежування загальномедичної інформованої згоди (згоди 

пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та 

знеболення) та інформованої згоди на участь у клінічному випробуванні. 

Встановлено, що між ними наявні суттєві відмінності у змісті, обсязі, формі, 

порядку укладання, правових наслідках, співвідношенні з іншими 

правовідносинами у цих сферах. Такі відмінності та визначені автором правові 

характеристики інформованої згоди на участь у клінічному випробуванні надали 

підстави встановити, що, на відміну від загальномедичної інформованої згоди, 

інформована згода на участь у клінічному випробуванні має правову природу 

договірного зобов’язання. 

4. Виокремлення договірних правовідносин між спонсором або CRO та 

дослідниками щодо оплати додатково виконаної роботи (наданих послуг) 

відповідальних дослідників/дослідників, яка не пов'язана із виконанням ними 
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своїх посадових обов'язків у ЛПЗ, є штучним. Запропоновано надати можливість 

передбачати додаткову оплату праці дослідників в рамках кошторисів у ДПКВ, в 

тому числі шляхом внесення відповідних змін до законодавства у сфері публічної 

служби та бюджетних правовідносин. 

5. Договір щодо проведення клінічного випробування за своєю правовою 

природою є змішаним, в той же час тяжіє до групи договорів на виконання робіт, 

консенсуальним, оплатним, строковим та двостороннім. Розглянуті окремі його 

компоненти, такі як предмет, сторони, ціна, строк дії, час набуття чинності, за 

результатами чого надані пропозиції до вдосконалення їх регулювання в Україні. 
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РОЗДІЛ 4 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ СТРАХУВАННЯ У 

СФЕРІ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

4.1 Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану 

досліджуваним/досліджуваними під час клінічних випробувань 

 

Однією з основних цілей усього масиву правового регулювання у сфері КВ 

є забезпечення високого рівня захисту прав фізичних осіб, які залучаються до 

таких досліджень в якості пацієнтів або здорових добровольців. В той же час, 

науково-експериментальний характер цієї діяльності веде до високого ступеню 

ймовірності настання різних негативних наслідків, в першу чергу у вигляді 

нанесення шкоди життю чи здоров’ю осіб, які беруть в них участь, що викликає 

необхідність впровадження детального та ефективного механізму відшкодування 

такої шкоди, що врегульовується в рамках інституту цивільно-правової 

відповідальності. 

У цивільному праві для настання відповідальності виокремлюють наступні 

необхідні компоненти: протиправне діяння; шкода, яка є наслідком такого діяння; 

причинний зв’язок між діянням та шкодою; вина [208, с.318]. 

Під протиправним діянням розуміється порушення/невиконання умов 

договору, вимог законодавчих актів. Нами наведений та досліджений перелік 

міжнародно-правових зобов’язань України, що мають силу закону, законів та 

підзаконних актів, галузевих стандартів у цій сфері, таким чином порушення (дія) 

або невиконання (бездіяльність) викладених у них вимог виступає в якості такої 

протиправної поведінки. 

Розглядаючи обсяг регулювання, який безпосередньо стосується 

досліджуваних у КВ, такі порушення можуть виявлятися, наприклад, у: 1) 

відсутності усвідомленої добровільної згоди особи на участь у КВ (в тому числі 

не надання подальших уточнень та роз’яснень в ході проведення КВ, якщо вони 

вимагаються через зміну стану як самого КВ, так і особи-досліджуваного), інше 
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неповне або неякісне інформування особи про її стан або про ризики участі у КВ, 

її права (порушення стандартів інформування особи), порушення правил 

залучення осіб, які не можуть самостійно надати ІЗУКВ; 2) не наданні, 

несвоєчасному наданні медичної допомоги досліджуваному, надання його з 

порушенням правил (стандартів) такої допомоги; 3) порушенні порядку 

проведення КВ (протоколу КВ); 4) розголошенні інформації про участь особи у 

КВ, її персональних даних, медичної інформації тощо. 

Крім того, виходячи з обґрунтування договірної природи ІЗУКВ [85, с.46], у 

разі порушення однією із сторін умов, які викладені у такій згоді, можуть 

наступати загальні умови щодо порушення договірного зобов’язання. 

Якщо виокремлені вище можливі види порушень базуються на нормативно 

встановлених правилах та стандартах проведення КВ, то в ІЗУКВ визначається 

цілий ряд інших обставин, а саме: початок КВ для конкретного досліджуваного, 

строки КВ, фінансові виплати досліджуваному, компенсація його витрат, 

подальше лікування, доступ до випробуваного лікування по завершенню КВ 

тощо. Недотримання будь-якої із таких умов також становить протиправне 

діяння. 

Однією з основних характеристик цивільно-правової відповідальності є її 

компенсаційний характер, що обумовлює принцип співрозмірності обсягів такої 

відповідальності розмірам спричиненої шкоди, яка, в не залежності від 

порушення майнових чи немайнових прав особи, в більшості випадків 

встановлюється у грошовому еквіваленті [209, с.28]. 

В ході КВ може завдаватись як матеріальна шкода (витрати на лікування, 

втрата заробітку), так і немайнова – фізичний біль, душевні страждання внаслідок 

ушкодження здоров'я, самого факту протиправної поведінки, приниженням честі 

та гідності (ч.2 ст.23 ЦК України). 

Зазначимо, що питання відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров'я або смертю визначаються положеннями про деліктну 

відповідальність (§2 гл.82 ЦК України). 

У зв’язку з цим, особливого значення набуває питання розмежування 
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договірної та деліктної відповідальності. Додамо, що відсутність визначення 

правої природи ІЗУКВ в якості договору призводить до певного штучного 

обмеження розгляду питань відповідальності в цій сфері лише рамками деліктної 

відповідальності. 

Щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров'я або смертю, законодавцем прямо визначене правило стосовно можливої 

конкуренції договірних та деліктних позовів. Згідно з ч.1 ст.1196 ЦК України, 

така шкода, завдана під час виконання фізичною особою договірних зобов'язань, 

підлягає відшкодуванню на підставах, встановлених ст.ст.1166 та 1187 ЦК 

України.  

В той же час необхідно звернути увагу, що у науковців відсутня єдність з 

приводу того, який саме позов необхідно подавати в такому випадку та яке саме 

правове регулювання розповсюджується на такі правовідносини – одні вважають 

що договірний позов витісняє деліктний [210, с.30], інші вказують, що 

незважаючи на встановлення у ч.1 ст.1196 ЦК України вимог тільки щодо 

деліктних підстав відшкодування шкоди, за правилами гл.82 ЦК України 

необхідно визначати й інші компоненти відповідальності (розмір відшкодування, 

кваліфікуючі ознаки тощо), проте з врахуванням тих обставин, які у договорі 

визначені більш сприятливо для потерпілого, у порівнянні із умовами деліктної 

відповідальності [211, с.123]. 

На нашу думку, саме останній підхід є найбільш розумним, зокрема й для 

сфери КВ, так як, положення з деліктної відповідальності містять цілий ряд 

сприятливих норм (у порівнянні із договірною відповідальністю), такі як: 1) 

солідарний характер відповідальності осіб за делікт, що значно спрощує 

процедуру відшкодування шкоди, адже потерпілий може звернутися до будь-якої 

з осіб, яка завдала шкоди, про таке відшкодування у повному обсязі, а останній 

вже має право на регрес (ст.ст.541-544, 1190 ЦК України). Необхідність 

встановлення саме такого способу правового регулювання для цих правовідносин 

підкреслюється тим, що деякі науковці пропонують прямо визначити у 

галузевому законодавстві покладання відповідальності із відшкодування шкоди, 
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завданої здоров’ю чи життю особи під час КВ на виконавця або замовника такого 

КВ за вибором потерпілого (законних представників) [207, с.189]; 2) пільгові 

строки позовної давності (не поширення строків позовної давності на вимогу про 

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю (п.3 ч.1 ст.268 ЦК України)); 3) законодавче імперативне встановлення 

обсягів відповідальності (відповідно до ч.2 ст.1167 ЦК України, така 

відповідальність передбачається у повному обсязі), 4) відсутність можливості 

встановлення додаткових підстав звільнення від відповідальності тощо, що для 

особи, якій може бути завдана шкода життю чи здоров’ю, є додатковими 

гарантіями забезпечення її прав. Тобто у разі завдання шкоди життю чи здоров’ю 

досліджуваному, необхідно використовувати ті положення, які є більш для нього 

сприятливими. 

Розгляд ІЗУКВ в якості договору спричиняє цілий ряд позитивних наслідків 

як для осіб-досліджуваних, так і інших сторін, що пов’язані зі специфікою 

договірної відповідальності [212, с.23]. 

По-перше, наявність договірного зобов’язання означає, що в разі його 

порушення/невиконання, окрім зобов’язання із відшкодування шкоди (майнової, 

моральної, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної 

особи), залишається обов’язок із виконання договірного зобов’язання (ст.622 ЦК 

України), яке, в тому числі, може містити обов’язок з подальшого забезпечення 

досліджуваного експериментальним лікуванням (якщо вищевказана шкода не 

пов’язана безпосередньо з ним). 

По-друге, договірна відповідальність передбачає цілий ряд інших можливих 

видів стягнень (окрім відшкодування шкоди) – стягнення пені, штрафу, 

неустойки. 

По-третє, у ІЗУКВ визначається цілий ряд обставин, які є умовами 

договору, а саме: початок дослідження, строки, фінансові виплати 

досліджуваному, компенсація його витрат, подальше лікування, доступ до 

випробуваного предмету тощо. На нашу думку, це може забезпечити підвищений 

ступінь усвідомлення сторонами необхідності належного дотримання умов 
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проведення КВ, про корисність та необхідність чого, в тому числі з боку 

досліджуваних, зазначають провідні науковці [89]. З цього приводу фахівці 

вказують, що для деліктних зобов’язань властива повна несподіваність 

можливості завдання потерпілому шкоди, а під час договірних правовідносин від 

нього є можливим вимагати певного підвищеного ступеня передбачення 

негативних наслідків [213, с.349]. Тобто, цим положенням можна додатково 

стимулювати осіб, які беруть участь у КВ, до розуміння їх особливої 

ризикованості, та враховувати це під час визначення розміру відшкодування. 

По-четверте, положення щодо свободи договору надають більший маневр 

для визначення умов, підстав та наслідків порушення зобов’язань. Так: 1) за 

загальним правилом для деліктної та договірної відповідальності обов’язковою 

умовою є наявність вини особи, яка порушила зобов'язання. В той же час, згідно з 

ч.1 ст.614 ЦК України, у договорі є можливим встановити безвинну 

відповідальність щодо певних обставин, в тому числі у випадку казусу, форс-

мажору та лікарської помилки (у розумінні несприятливого наслідку, що виникає 

незалежно від уважності й професійності медичного працівника, за відсутності в 

діях (бездіяльності) медичного працівника умислу чи інших ознак складу 

цивільного правопорушення [167, с.11]); 2) згідно з ч.3 ст.22 ЦК України 

договором може передбачатись зменшення або збільшення розміру 

відшкодування, в порівнянні з їх повним обсягом; 3) договірна відповідальність, 

за ст.616 ЦК України, на відміну від ч.1 ст.1193 ЦК України, не передбачає 

можливості звільнення від обов’язку відшкодування шкоди у випадку завдання 

такої шкоди внаслідок умислу потерпілого. 

Крім того, зазначена вище обмежена увага науковців до стану правового 

регулювання деліктних відносин договірним шляхом у цій сфері, пов’язана з тим, 

що за чинним законодавством передбачене обов’язкове страхування життя і 

здоров’я пацієнта (добровольця) у КВ (ч.8 ст.8 ЗУ «Про лікарські засоби»), що 

певним чином зменшує ризик виникнення спору з цих питань безпосередньо між 

досліджуваним та особами, що проводять КВ. В той же час зазначимо, що 

регулювання ЄС не містить положень, щодо обов’язковості компенсації шкоди 
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досліджуваним саме через інструмент страхування [214, с.35]. Тому наявність 

наукових розробок щодо особливостей механізму відшкодування шкоди в цій 

сфері є необхідною, в тому числі, у зв’язку з наявністю різних підходів до 

правового регулювання даної сфери в різних країнах, що можуть мати різні риси, 

які є корисними для врахування вітчизняним нормотворцем. 

Між шкодою та протиправним діянням, для настання цивільно-правової 

відповідальності, необхідно встановити наявність причинного зв’язку. Як 

вказують науковці, в цьому випадку встановлюється факт того, що саме це діяння 

обумовило спричинення негативних наслідків [215, с.86]. Загальними умовами 

причинного зв’язку у цивільному праві визначають наступні: об’єктивність (існує 

незалежно від суб’єктивного сприйняття певними особами), конкретність (не 

може бути встановлений поза розглядом безпосередньої ситуації, внаслідок 

абстрагування від неї) [75, с.379]. Додатково для відносин щодо відшкодування 

немайнової шкоди пропонується застосовувати засади справедливості 

(відповідальність лише безпосереднього завдавача шкоди та лише в тих обсягах, 

яких саме вчинене ним діяння призвело до негативних наслідків), розумності 

(щодо розгляду ймовірності завдання моральної шкоди у аналогічних ситуаціях) 

та добросовісності (врахування вини особи, через встановлення його розуміння 

особливостей потерпілого, передбачення негативних наслідків) під час 

встановлення такого зв’язку [216]. 

За загальним правилом, наступним компонентом цивільно-правової 

відповідальності є вина особи, яка заподіяла шкоду, що становить суб’єктивну 

сторону цивільного правопорушення. Зазначимо, що на відміну від кримінального 

права, відсутня необхідність ретельного розмежування видів вини, так як вона не 

виступає в ролі засобу визначення міри покарання, у зв’язку з першочергово 

компенсаційною (а не каральною) функцією цивільно-правової відповідальності. 

На цій підставі деякі науковці вказують на те, що у цивільному праві вина є не 

психічним ставленням особи до своєї протиправної поведінки та її наслідків, а 

невжиттям нею об’єктивно існуючих заходів що залежать від неї і спрямовані на 

недопущення порушення зобов'язання [215, с.87]. 
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На відміну від кримінального права, згідно з положеннями ч.2 ст.614, ч.2 

ст.1166 ЦК України, відсутність вини повинен доводити правопорушник, тобто 

цивільне законодавство передбачає презумпцію його вини. Крім того, в деяких 

випадках передбачається відповідальність за безвинну поведінку, одним з них є 

відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 

У ч.1 ст.1187 ЦК України визначений перелік джерел підвищеної небезпеки. 

Цей перелік не є закритим, вичерпним, а лише орієнтує на найбільш 

розповсюджені об’єкти такої небезпеки. Зазначимо, що у науковців відсутня 

єдність у розумінні цього поняття. Погоджуючись з думкою К.В. Мануїлової, 

вважаємо, що найбільш корисним є використання здобутків усіх наявних 

підходів, як прихильників концепції «діяльності», так і «об’єкта» [217, с.162]. 

Під час аналізу наведених законодавчих положень, виокремлюють наступні 

ознаки: 1) джерелом підвищеної небезпеки визнається певна діяльність стосовно 

конкретного об’єкта; 2) така діяльність пов’язана з використанням, зберіганням, 

утриманням такого об’єкта; 3) такі об’єкти створюють підвищену небезпеку як 

для особи, яка здійснює таку діяльність, так і інших осіб 4) непідконтрольність 

процесу даної діяльності суб´єкта, який її здійснює. [218, с.471]. 

Додатково у Постанові пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 №4 [219] вказується, що 

суд, беручи до уваги особливі властивості предметів, речовин або інших об'єктів, 

що використовуються в процесі діяльності, має право визнати джерелом 

підвищеної небезпеки також й іншу діяльність. До цих особливих властивостей 

слід відносити створення підвищеної ймовірності завдання шкоди через 

неможливість повного контролю за ними з боку людей. У доктрині цивільного 

права визнається наявність підвищеної ймовірності завдання шкоди у випадку: 1) 

особливої шкідливості об’єкту та 2) можливості завдання шкоди випадково 

[220, с.82]. 

Крім того, даною Постановою підкреслюється, що цивільно-правова 

відповідальність за шкоду, завдану діяльністю, що є джерелом підвищеної 

небезпеки, настає у разі її цілеспрямованості (наприклад, використання 
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транспортних засобів за їх цільовим призначенням), а також при мимовільному 

проявленні шкідливих властивостей об'єктів, що використовуються в цій 

діяльності (наприклад, у випадку завдання шкоди внаслідок мимовільного руху 

автомобіля). У інших випадках відповідальність настає поза цих спеціальних 

умов. 

Зазначимо, що незважаючи на загальну ризикованість медичної діяльності, 

вона не визнається джерелом підвищеної небезпеки. В той же час, розглядаючи 

діяльність щодо проведення КВ з точки зору вищевказаних критеріїв, вважаємо, 

що вона повністю ним відповідає. 

Так, відповідно до самого визначення КВ, в його ході встановлюються 

характеристики певних предметів з метою оцінки їх безпечності, виявляються 

побічні реакції (негативні та непередбачувані відповіді на введення лікарського 

засобу). Тобто, незважаючи на завчасно проведені доклінічні випробування, інші 

необхідні дії, без яких жодне КВ не може розпочатись, в ході цієї діяльності 

можуть бути встановлені властивості, які є небезпечними для людини, у зв’язку з 

чим їй може бути нанесена шкода. Зазначений процес не може бути повністю 

контрольований, адже безпосередньо пов’язаний із отриманням нових знань. 

Навіть у випадку дотримання усіх необхідних правил та процедур проведення КВ, 

не тільки не виключається випадкове завдання шкоди, а й законодавчо 

визначаються спеціальні правила поведінки, у випадку таких ситуацій. 

Діяльність із проведення КВ є цілеспрямованою, предмети випробування 

безпосередньо призначені для використання людиною в медичних цілях, 

призначенням якої є встановлення їх властивостей, підтвердження їх безпечності 

та ефективності та знаходяться у правомірному володінні осіб, які таке КВ 

проводять. 

Окремо зазначимо, що додатковим аргументом на підтвердження такої 

сутності КВ є те, що така діяльність підлягає обов’язковому страхуванню (на цей 

час такий обов’язок встановлений не у профільному законі, проте жодне КВ не 

може бути розпочате без страхування життя і здоров’я досліджуваних). Науковці 

вказують на тенденцію із впровадження такого страхування саме щодо джерел 
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підвищеної небезпеки (страхування цивільної відповідальності суб'єктів 

господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на 

об'єктах підвищеної небезпеки; перевезення небезпечних вантажів; утилізація 

небезпечних відходів; цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів), загалом 14 видів [221, с.172]. 

Застосування положень про відшкодування шкоди, завданої джерелом 

підвищеної небезпеки, встановлює усічений склад цивільного правопорушення, 

адже виключається необхідність встановлення вини особи, що її завдала, окрім 

випадків, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної 

сили або умислу потерпілого (ч.5 ст.1187 ЦК України). 

В той же час відмітимо, що такий підхід до цивільної відповідальності у 

сфері КВ має безпосереднє практичне значення в тому випадку, коли не діють 

відповідні механізми страхування такої відповідальності (у разі певних прогалин 

або відмови від системи обов’язкового страхування), що будуть розглянуті надалі. 

Під непереборною силою слід розуміти, зокрема, надзвичайні або 

невідворотні за цих умов події (п.1 ч.1 ст.263 ЦК України), тобто ті, які мають 

зовнішній характер. Під умислом потерпілого слід розуміти, зокрема, таку його 

протиправну поведінку, коли потерпілий не лише передбачає, але і бажає (прямий 

умисел) або непрямий, коли свідомо допускає настання шкідливого результату 

(наприклад, суїцид) [219]. 

В той же час, хоча таке положення значно спрощує процес відшкодування 

шкоди для досліджуваних, його не можна розглядати як таке, що виключає 

необхідність їх обачності, ретельного дотримання протоколу КВ, рекомендацій 

лікарів-дослідників, так як у випадку, якщо груба необережність потерпілого 

сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня його вини, 

якщо інше не встановлено законом, розмір відшкодування з особи, яка здійснює 

діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, має бути зменшено (але не може 

бути повністю відмовлено у відшкодуванні шкоди). Питання про те, чи є 

допущена потерпілим необережність грубою (ч.2 ст.1193 ЦК України), у кожному 

конкретному випадку має вирішуватись з урахуванням фактичних обставин 
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справи (характеру дії, обставин завдання шкоди, індивідуальних особливостей 

потерпілого, його стану тощо). Положення ст.1193 ЦК України про зменшення 

розміру відшкодування з урахуванням ступеня вини потерпілого застосовуються і 

в інших випадках завдання шкоди майну, а також фізичній особі, однак у 

кожному разі підставою для цього є груба необережність потерпілого, а не проста 

необачність [219]. 

Безвинна відповідальність має позитивні наслідки не тільки для 

досліджуваних у КВ, її можна розглядати з цієї точки зору і для спонсорів КВ, на 

яких покладається фінансовий тягар відшкодування, адже роз’яснення цих 

положень потенціальним досліджуваним, під час організації випробування, що 

компенсація шкоди їх життю та здоров’ю буде проведена поза залежністю від 

вини осіб, що проводять КВ, може стати додатковим стимулом для участі такої 

особи у КВ. 

Цікавою є ситуація, що склалася у Англії та Шотландії, де законодавством 

встановлена відповідальність у випадку недбалості дослідника та фармацевтичної 

компанії (наприклад, якщо остання не провела достатні мінімальні доклінічні 

дослідження). В той же час, не встановлена відповідальність за шкоду, яка 

спричинена досліджуваному, коли відсутня така недбалість. Проте, встановлення 

обов’язку із відшкодування шкоди спонсором КВ вимагається етичними 

комітетами, крім того, останніми забороняється встановлення граничних сум 

виплат за безвинну шкоду. Ними прямо вказується, що таке регулювання повинно 

бути аналогічно тому, що використовується у випадках нанесення шкоди 

внаслідок дорожньо-транспортних пригод [222, с.168]. 

У розрізі такої позиції національних етичних комітетів, Асоціація 

британської фармацевтичної індустрії (ABPI) у обов’язковій для своїх членів 

Настанові щодо компенсацій у КВ [223] передбачає, що по відношенню до 

здорових добровольців повинно бути чітко визначено, що, якщо він понесе тілесні 

ушкодження через участь у КВ, відповідна компенсація буде виплачена без 

необхідності доказування ним, що такий збиток виник через недбалість або що 

предмет випробування був дефектним. Крім того, зазначається що необхідно 
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встановлювати лише причинний зв’язок між шкодою та діянням, що її 

спричинило. Також передбачається можливість зменшення такого відшкодування 

у випадку наявності вини самого здорового добровольця у заподіянні шкоди. 

Стосовно пацієнтів, відшкодування шкоди повинно бути здійснено 

незалежно від того, чи в змозі пацієнт довести, що спонсор/дослідник вів себе 

недбало. У разі виникнення побічної реакції на лікарський засіб під час КВ та 

шкоди здоров’ю обумовленої процедурою, призначеною для боротьби з такою 

побічною реакцією, компенсація повинна бути оплачена за такий збиток, як якщо 

б це було викликано безпосередньо лікарським продуктом під час дослідження. Ні 

той факт, що побічна реакція, яка спричиняє шкоду здоров’ю, була 

передбачуваною або очікуваною, ні той факт, що пацієнт вільно погодився 

(письмово чи іншим чином) на участь у КВ не повинні звільняти спонсора від 

відповідальності. У вказаній Настанові окремо зауважується, що спонсор не несе 

жодної відповідальності за відсутність терапевтичного або будь-якого іншого 

корисного для пацієнта ефекту від предмету випробування. 

Крім того, прямо встановлюється правило, за яким необхідно визначати 

наявність причинного зв’язку між шкодою та діянням: на підставі «балансу 

ймовірностей» нанесена шкода пов’язана з використанням предмету 

випробування під час КВ або будь-яким клінічним втручанням чи процедурою, 

передбаченою протоколом КВ, яка би не трапилась, у випадку не включення 

пацієнта у КВ. 

Зазначимо, що ані Регламент (ЄС) №536/2014, ані Директива 2001/20/ЄС не 

містять положень про необхідність встановлення вини у діях 

спонсора/дослідника, у випадку завдання шкоди досліджуваному. Так само як і у 

випадку використання положень про нанесення шкоди джерелом підвищеної 

небезпеки, вимагається лише наявність шкоди, діяння та причинного зв’язку. 

Також зазначимо, що, на нашу думку, дуже корисною є пропозиція 

Н.Г. Балібардіної, щодо законодавчого закріплення презумпції причинного 

зв’язку між дією предмету випробування та шкодою, завданою життю чи 

здоров’ю досліджуваного [207, с.186]. Такі положення значно покращують стан 
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досліджуваного, у випадку юридичного спору щодо відшкодування йому 

вищезазначеної шкоди, враховуючи загальні правила змагальності цивільного 

процесу (ч.3 ст.12, ч.1 ст.81 ЦПК України). У зв’язку з тим, що КВ з однієї 

сторони є процесом, у якому отримується нова інформація, яка може не мати 

будь-якого іншого підтвердження, а з іншої пов’язана з дослідженням реакцій 

людського організму, який є надзвичайно складною біологічною системою, 

встановлення причинного зв’язку між участю у КВ та нанесеною шкодою, в тому 

числі в ході відповідної судової експертизи, може бути дуже складним процесом, 

що може або призвести до значного затягування процесу відшкодування шкоди, 

або взагалі не дати результату. Зміна правил доказування, а саме необхідність 

спростування спонсором/дослідником наперед презюмованої наявності 

причинного зв’язку між КВ та шкодою, в цьому випадку є важливою гарантію 

ефективності механізму захисту охоронюваних законом прав досліджуваних. 

Актуальність такої пропозиції підтверджується й наявною судовою практикою, 

що свідчить про проблематичність надання доказів вищевказаного причинного 

зв’язку у таких спорах потерпілими [224]. 

У випадку послідовного розгляду ІЗУКВ в якості договору, виникає 

питання про можливість зустрічної відповідальності досліджуваного. У 

попередньому розділі нами були визначені обов’язки, які несе досліджуваний у 

КВ, недотримання яких можна розглядати в якості діяння, що становить цивільне 

правопорушення. В результаті таких дій може бути нанесена шкода спонсору КВ 

(наприклад, витрати на залучення нових осіб у дослідження; у разі 

нерепрезентативність результатів, отриманих від цього досліджуваного; витрати 

на нові обсяги предмету випробування; на виконувану підрядним персоналом 

роботу; та й упущена вигода – у випадку затримки з проходженням наступних 

реєстраційних процедур та випуску предмету випробування у господарський 

обіг). Між цими діями та нанесеною шкодою може бути встановлений причинний 

зв’язок та вина досліджуваного, тобто весь необхідний обсяг цивільного 

правопорушення, необхідний для настання відповідальності. 

Якщо питання визначення обов’язків досліджуваних час від часу стає 
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об’єктом наукових досліджень, то відповідальність за їх порушення майже зовсім 

не досліджена. Однією із основних причин є те, що будь-який вид 

відповідальності в кінцевому випадку зводиться до примусу (що може мати не 

тільки каральну функцію, а й компенсаційну, що є властивим для цивільного 

права), який повністю виключається по відношенню до досліджуваних усіма 

встановленими правовими нормами у сфері КВ. 

Деякі вчені пропонують застосовувати дуже обмежені засоби впливу на 

досліджуваних, що мають в першу чергу спонукальний характер до належної їх 

поведінки. Наприклад: всебічне та повторюване інформування особи про вимоги 

до порядку проведення КВ, з підкресленням необхідності чіткого дотримання усіх 

встановлених інструкцій; виявлення можливих перешкод належній участі особи у 

КВ, їх усунення чи допомога у вирішенні (такі як затрати на пересування, догляд 

за дітьми); встановлення добрих стосунків з досліджуваним (що полегшує контакт 

з ними, в тому числі щодо отримання необхідної інформації); переконання та 

нагадування про необхідність виконання певних обов’язків у випадку їх 

порушення, з повідомлення про можливість виключення особи із КВ, у випадку 

ставленням під загрозу даних про КВ або завдання шкоди; фінансове 

стимулювання (особливості якого нами раніше досліджені) [105]. 

Проте існують теоретичні розробки, автори яких вказують на необхідність 

підвищення ступеня відповідальності громадян щодо участі у КВ. Наприклад, за 

деякими оцінками, якщо процент осіб, що погоджуються на участь у КВ, 

пов’язаних з онкологічними хворобами, збільшиться з нинішніх 5% до 10%, то 

тривалість таких КВ скоротиться з у середньому 3-5 років до 1 року [225]. 

Зважаючи на корисність отримуваного результату та безальтернативність КВ, 

науковці пропонують розглянути можливість сприйняття участі в КВ в якості 

обов’язку особи, в першу чергу спираючись на їх розуміння як 

загальносуспільного блага, але такий обов’язок має формуватися радше в якості 

суспільної думки, морально-етичної категорії, а не класичного юридичного 

обов’язку, що забезпечується, в тому числі примусом з боку держави [226] (хоча є 

і радикальні підходи, прихильники яких, наприклад, пропонують застосовувати 
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обов’язкові системи залучення осіб до КВ, як то відбувається у випадку призову 

на військову службу [227]). 

Враховуючи вищевикладену аргументацію про необхідність якнайвищого 

ступеня забезпеченості охоронюваних законом прав і свобод людини, які є дуже 

уразливими в сфері КВ, на нашу думку, з огляду на загальний рівень 

правосвідомості та ефективності правового захисту в Україні, говорити про 

можливість розгляду обов’язковості участі у КВ, з відповідним встановленням 

механізмів відповідальності, в тому числі через засоби державного стимулювання, 

є неможливим. Правова система повинна бути спрямована виключно на 

забезпечення реалізації таких базових принципів участі особи у КВ, як 

добровільність, усвідомленість, інформованість. 

На нашу думку, у випадку порушення особою вимог (обов’язків), які 

ставляться до неї як до досліджуваного, у випадку, якщо такі дії несуть ризик 

викривлення результатів КВ або ставлять під загрозу життя чи здоров’я цієї особи 

чи інших осіб, єдиною мірою відповідальності (у її загальному розумінні), що 

можна розглядати, є виключення її з КВ (одностороння відмова від договору). 

Зазначимо, що сучасна доктрина цивільного права розглядає односторонню 

відмову від зобов’язання як міру оперативного впливу, організаційного заходу, а 

тому не пов’язана з умовами цивільно-правової відповідальності (необхідності 

встановлення складу цивільного правопорушення) [228, с.3]. Зазначимо, що 

відповідно до ч.2 ст.615 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання не 

звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов'язання, тобто за 

загальним правилом, досліджуваний мав би нести повну цивільно-правову 

відповідальність, враховуючи договірний та в деяких випадках грошовий 

характер такого зобов’язання, на нього розповсюджувалися би загальні наслідки 

порушення зобов’язання (сплата неустойки, відшкодування збитків та моральної 

шкоди). 

Зауважимо, що кожен випадок виключення досліджуваного з КВ має бути 

обґрунтованим та підлягає ретельній перевірці з боку монітора такого 

випробування (абз.25 п.5.18.4 Настанов). 
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На підставі викладених вище аргументів вважаємо, що стосовно КВ 

необхідно виключити застосування наслідків порушення договірних зобов’язань 

досліджуваними, окрім припинення зобов'язання внаслідок односторонньої 

відмови від зобов'язання (п.1 ч.1 ст.611 ЦК України). У випадку передбачення у 

КВ фінансових виплат на користь досліджуваного, які є одним з компонентів 

таких договірних зобов’язань, з урахуванням дослідженої нами раніше 

необхідності додержання балансу між їх стимулюючою функцією та можливим 

надмірним впливом, задля запобігання ситуацій, в яких особа буде вимушена 

продовжити участь у випробуванні, вважаємо, що підлягати відшкодуванню 

(поверненню) досліджуваним можуть лише ті кошти, які йому виплачені до 

початку участі у дослідженні, якщо він відмовився від початку участі у 

дослідженні. 

 

4.2 Відповідальність сторін за договором щодо проведення клінічних 

випробувань 

 

Нормативне регулювання положень про відповідальність стосовно ДПКВ є 

дуже обмеженим, визначені лише загальні тези, що окреслюють місце його сторін 

у структурі цих правовідносин [212, с.24]. Відсутні положення що конкретизують 

порядок застосування/реалізації цивільної відповідальності. В той же час, на 

відміну від ІЗУКВ, законодавство, як вже зазначалось, прямо вимагає саме 

договірне оформлення цих відносин, що включає і можливість передбачення у 

них положень щодо відповідальності за порушення/невиконання зобов’язань. 

Враховуючи раніше визначену правову природу цих договорів та їх 

співвідношення з суміжними видами, та у зв’язку з визначенням КВ як науково-

дослідної роботи, є можливим використання особливостей регулювання 

договірних відносин щодо такої роботи, що, в той же час, охоплює лише частину 

діяльності, яка врегульовується ДПКВ (наприклад, відсутні особливості 

регулювання питань надання медичної допомоги (яка є послугою за своєю 

юридичною природою), подальшого лікування осіб, страхування, інтелектуальної 
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власності, більш широкого кола учасників правовідносин). 

Так, у КВ є великий ступінь вірогідності, що, внаслідок встановлених 

характеристик предмету випробування, такі випробування мають бути припинені, 

чому відповідає положення ч.1 ст.899 ЦК України (неможливість досягнення 

результату). 

У ч.1 ст.900 ЦК України встановлюється відповідальність лише за наявність 

вини з боку виконавця, що пов’язано з непередбачуваністю результатів 

дослідження (що повністю відповідає суті КВ). В той же час відмітимо, що у КВ 

необхідно особливо підкреслити можливість отримання негативних результатів 

КВ, завданням такого КВ є не підтвердження можливості використання 

конкретного засобу для його подальшої державної реєстрації та випуску у 

комерційний обіг (що можна визначити як мету замовника у будь-яких 

комерційних КВ), а встановлення його характеристик, які можуть вести до 

неможливості вищезазначених дій. Таким чином, останній випадок є не 

порушенням умов договору чи неможливістю досягнення результату, як це 

визначається у гл.62 ЦК України, а одним з видів його результату. 

Враховуючи ризикованість наукових досліджень, законодавець обмежив 

обсяг відповідальності реальними збитками, у межах ціни робіт, в яких виявлено 

недоліки, якщо договором встановлено, що вони підлягають відшкодуванню в 

межах загальної ціни за договором. Упущена вигода підлягає відшкодуванню у 

випадках, встановлених законом (ч.2 ст.900 ЦК України). 

Зазначимо, що як підкреслюють науковці, необхідно чітко розподіляти 

зобов’язання в сфері науково-дослідних робіт та інші зобов’язання в рамках цих 

договорів [172, с.21]. Обмеження відповідальності розповсюджується лише на 

науково-дослідні роботи безпосередньо, інші види діяльності (робіт та послуг, що 

також можуть охоплюватись єдиним договором), у випадку відсутності 

спеціальних положень у такому договорі, мають загальний характер (ст.22, гл.51 

ЦК України), тобто може відшкодовуватись й упущена вигода, договором може 

встановлюватись більший чи менший розмір відшкодування, встановлюватись 

безвинна відповідальність тощо. 
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Крім того, застосовуваними до ДПКВ є наступні положення підрядних 

договорів: 1) відповідальність підрядника/замовника за надані неякісні матеріали 

(ст.ст.839, 840, 848 ЦК України), за їх збереження (ст.ст.841, 842 ЦК України); 2) 

сприяння замовника підряднику у виконанні підряду (ст.850 ЦК України); 3) 

щодо якості роботи (ст.858 ЦК України), з урахуванням вищенаведених 

особливостей. 

Обмеження обсягів відповідальності в рамках КВ які кратні ціні договору, є 

сталою міжнародною практикою. Наприклад, у рекомендаціях Управління з 

досліджень в галузі охорони здоров’я (HRA) Департаменту охорони здоров'я 

Великобританії щодо Типових ДПКВ визначено, що відповідальність спонсорів 

розподіляється на дві групи [192]. Перша охоплює: навмисне порушення 

договору; порушення умов договору, пов’язані з захистом даних, свободою 

інформації, її конфіденційністю, правилами опублікування результатів, 

інтелектуальною власністю – обмежується двократною ціною договору. У другу 

групу входять всі інші можливі порушення умов договору (без їх конкретного 

визначення), які обмежуються однократною ціною договору. 

У вказаних рекомендаціях прямо визначається що необхідно розуміти під 

ціною договору – загальна сума оплати, яка має бути здійснена замовником, у 

випадку досягнення визначеної кількості цільової групи досліджуваних. 

У Нідерландах встановлене загальне обмеження – трикратна ціна договору 

[196], у Фінляндії – однократна [189]. Одночасно встановлюються виключення з 

цих обмежень, а саме випадки нанесення збитків, спричинених навмисно або 

внаслідок недбалості. Зазначені виключення в рамках гл.63 ЦК України відсутні, 

проте, на нашу думку, враховуючи характер суспільних відносин (необхідність 

особливого ступеню обачливості учасників таких відносин, захисту прав 

досліджуваних), непоіменованість вказаних договорів, а також їх змішану правову 

природу, в цьому випадку є можливим використовувати загальні правила для 

договорів на виконання робіт чи надання послуг про повну відповідальність за 

збитки у випадку наявності умислу або недбалості (вітчизняні приклади таких 

виключень із обмеження/звільнення від відповідальності наявні, зокрема, у ч.4 
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ст.858, ч.3 ст.950 ЦК України). 

Окремо визначаються умови відповідальності сторін договору у випадках 

завдання шкоди життю чи здоров’ю досліджуваних внаслідок проведення КВ. По-

перше, у зв’язку з зазначеною наявністю альтернативних шляхів відшкодування 

шкоди у ЄС (страхування, гарантування, компенсації), пропонується у таких 

договорах безпосередньо вказувати про повну відповідальність спонсора за такі 

відшкодування, в тому числі якщо вимоги про відшкодування пред’явлені іншим 

сторонам (учасникам) договору. По-друге, таке відшкодування (компенсація) 

охоплює як саму шкоду життю чи здоров’ю, так і витрати на подальше медичне 

лікування. 

Третім факультативним компонентом, який міститься, наприклад, у 

нідерландському типовому договорі, є норма, що жодні положення такого 

договору не діють таким чином, щоб обмежити або виключити відповідальність 

будь-якої із сторін у зв’язку зі смертю чи шкодою здоров’ю досліджуваному, 

завданою внаслідок недбалості сторони за договором, її представником чи 

працівником, або обмежити чи виключити будь-яку іншу відповідальність будь-

якої із сторін, яка не може бути обмеженою або виключеною відповідно до 

закону. 

Зазначимо, що хоча із останнього положення можливо зробити висновок 

про відповідальність за завдання шкоди життю чи здоров’ю досліджуваних 

виключно у випадку недбалості сторін договору (чи їх умислу, виходячи з 

попередніх положень), така умова стосується лише відповідальності 

безпосередньо за цим договором, так як у будь-якому випадку законодавством 

Нідерландів вимагається проводити страхування: 1) життя та здоров’я 

досліджуваних (як це має місце в Україні) щодо будь-якої потенційної шкоди, 

завданої в результаті участі в дослідженні; 2) відповідальності сторін ДПКВ. У 

інших країнах де відсутній обов’язок проводити страхування життя та здоров’я 

досліджуваних, на спонсора покладається обов’язок з відшкодування та 

компенсації шкоди без встановлення умов суб’єктивної сторони правопорушення 

(так, відповідно до ст.ст.10-b, 10-d закону про клінічні випробування Фінляндії, 
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вимагається наявність страхування саме відповідальності сторін випробування, 

яке повинно покривати випадки нанесення шкоди чи смерті [115]). 

Таким чином, дискусія вітчизняних вчених щодо врахування вини 

послугодавців під час надання медичних послуг (що в цьому випадку є 

застосовним до КВ), різним чином вирішена й у країнах ЄС, проте, в кінцевому 

випадку, відшкодування шкоди життю чи здоров’ю досліджуваного 

передбачається в повному обсязі, що є обов’язком спонсора КВ, використовуючи 

різні механізми (або прямої компенсації за договором, або через механізми 

страхування (в Україні впроваджена модель страхування життя та здоров’я 

досліджуваних), з можливістю покладання такої відповідальності на інших 

учасників, у випадках їх умислу чи недбалості. 

Звертаємо увагу, що у нідерландському типовому договорі окремо 

зауважується, що обмеження відповідальності, які є у випадку умисних дій або 

недбалості інших сторін, не застосовуються, якщо вони покриваються 

страхуванням відповідальності спонсора. 

Також у більшості розглянутих країн ЄС виключається обов’язок 

відшкодування інших збитків (опосередкованих або непрямих: упущена вигода, 

втрата прибутку, репутації, контрактів, доходів або очікуваних заощаджень, будь-

який спеціальний, непрямий або побічний збиток будь-якого характеру [189; 

192]), окрім реальних. 

Крім того, наявна практика окремого визначення відповідальності сторін за 

прострочення оплати, із застосуванням таких стягнень як штраф, пеня [229]. 

Розглядаючи підстави розірвання ДПКВ, зазначимо, що прямих спеціальних 

норм чинне законодавство України з цього питання не містить. Таким чином, 

необхідно застосовувати загальні положення, а саме ч.1 ст.651 ЦК України, яка 

передбачає неможливість одностороннього розірвання договору, крім випадків, 

якщо це прямо передбачено договором чи законом. Також передбачається 

можливість розірвання договору за рішенням суду, якщо порушенням договору 

завдається така шкода другій стороні, що вона значною мірою позбавляється того, 

на що розраховувала при укладенні договору (істотне порушення договору за ч.2 
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ст.651 ЦК України). 

Нами вище розглядалась можливість застосування положень ч.1 ст.899 ЦК 

України щодо неможливості досягнення результату через обставини, що не 

залежать від виконавця. Найбільш строкатим прикладом може бути виявлення 

побічних реакцій або інших обставин, що несуть загрозу життю чи здоров’ю 

досліджуваних. Ця норма є продовженням юридичної конструкції, закріпленої у 

ст.652 ЦК України щодо зміни або розірвання договору у зв’язку з істотною 

зміною обставин. Зазначається, що для застосування останнього положення 

необхідне існування одночасно наступних чотирьох компонентів: 1) у момент 

укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; 

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла 

усунути після їх виникнення при всій турботливості й обачності, які від неї 

вимагалися; 3) виконання договору порушило б співвідношення майнових 

інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона 

розраховувала при укладенні договору; 4) із суті договору або звичаїв ділового 

обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона [230, 

с.108]. Вважаємо, що цим умовам повністю відповідає ситуація щодо припинення 

або зупинення проведення КВ як спонсором, відповідальним 

дослідником/дослідником, так і ДЕЦ на підставі: підвищення ризику для здоров'я 

або життя досліджуваних; наявності даних, що ставлять під сумнів безпеку 

досліджуваних або наукову обґрунтованість КВ (на підставі положень розділів 

ХІІІ та ХІV Порядку). Такі ситуації, що обумовлюють припинення виконання 

зобов’язань за ДПКВ, можуть виникати внаслідок експериментального 

(пізнавального) характеру такої діяльності та спрямовані, в першу чергу, на 

захист досліджуваних. Через встановлення таких ситуацій, відпадає можливість 

подальшого виконання договору не з вини його сторін. 

На нашу думку, доцільним є визначення у самому ДПКВ таких ситуацій в 

якості підстав для його розірвання (як за волевиявленням сторони договору, яка 

прийшла до висновку про неможливість подальшого проведення КВ, так і в 

результаті отримання відповідного рішення ДЕЦ, в тому числі внаслідок 
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клінічного аудиту випробування чи моніторингу). Однак, у випадку відсутності 

згоди сторін за ДПКВ, такий договір може бути розірваний за рішенням суду (ч.2 

ст.652 ЦК України). 

В той же час, інші підстави зупинення КВ, такі як не виконання умов, 

викладених в заяві про одержання висновку щодо КВ або отримання даних, що 

свідчать про фальсифікацію, є підставою для визнання порушення договірного 

зобов’язання та можуть мати наслідком відповідну цивільно-правову 

відповідальність, так як залежать від волі сторони такого зобов’язання та не 

пов’язанні із зміною зовнішніх обставин, що впливають на хід виконання 

зобов’язання. 

Окремого визначення потребує застосування у ДПКВ випадку та 

непереборної сили (форс-мажору), які, за загальним правилом, виключають 

цивільно-правову відповідальність (ст.617 ЦК України). Зазначимо, що ці поняття 

(окрім форс-мажору) не мають усталеного законодавчого тлумачення, проте є 

велика кількість теоретичних досліджень, в тому числі з урахуванням специфіки 

медичної галузі, які розкривають їх зміст. 

Так, С.Д. Гринько, враховуючи основні здобутки прихильників суб’єктивної 

та об’єктивної теорії непереборної сили, розуміє під нею зовнішню подію, яка є 

надзвичайною, невідворотною, що повністю звільняє від відповідальності 

заподіювача шкоди за умови, що останній не міг її передбачити або передбачив, 

але не міг її відвернути, і, здійснюючи вплив на його діяльність, спричинила 

настання шкоди [231, с.189]. Обставини, які можуть бути визнані в якості 

непереборної сили, в кожному випадку потребують детального вивчення, так як 

за різних причин (розвиток технологій, рівень знань або технічної забезпеченості 

учасника правовідносин) можуть мати різний характер, зокрема відвернуті такою 

особою або передбачені. Крім того, потребує аналізу намагання (можливість) 

особи відвернути завдання шкоди, зокрема, навіть у випадку розуміння під час 

проведення хірургічного втручання негативних наслідків, медичні працівники 

зобов’язані проводити всі залежні від них дії по її відверненню чи зменшенню 

шкоди, в тому числі шляхом реанімаційних дій [232]. 
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Для іноземного правозастосування щодо таких об’єктивних ситуацій більш 

вживаним є поняття «форс-мажору». У законодавстві України тлумачення цього 

терміну наведене у ч.2 ст.14-1 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні», що 

співпадає з вищевикладеним доктринальним розумінням ситуацій непереборної 

сили, на цій підставі вітчизняні науковці вказують на синонімічність понять 

«непереборна сила» та «форс-мажор» [233, с.15]. 

Пряме передбачення положень про «форс-мажорні» обставини є загальною 

практикою, в тому числі у зарубіжних типових формах ДПКВ. У цих типових 

договорах також визначається що такі події є об’єктивними, не залежать від волі 

сторін договору, не є обґрунтовано передбачуваними та роблять або неможливим, 

або значно ускладнюють й затримують виконання зобов’язань стороною 

договору. Цікавим є те, що наприклад у Фінляндії та Австралії до форс-мажорних 

обставин відносять юридичні трудові спори [180; 189]. В Англії для застосування 

форс-мажорних обставин встановлюється строк їх впливу у 4 тижні, настання або 

перевищення якого надає право сторонам договору застосувати ці обставини для 

розірвання договору [190], у Північній Ірландії такий строк визначений у 30 

робочих днів [234], у Австралії 30 календарних днів [180]. 

У всіх розглянутих прикладах від сторони ДПКВ вимагається негайно 

письмово повідомити іншу сторону про настання таких подій. 

На відміну від об’єктивної ситуації, яка має місце для визначення 

непереборної сили, випадок є суб’єктивною подією, пов’язаною з обмеженістю 

інтелектуально-вольових можливостей суб’єкта. Під казусом розуміється 

безвинне діяння, тобто коли відсутній як умисел, так і необережність заподіювача 

шкоди [235, с.81]. Зазначається, що в цьому випадку відсутність вини полягає не у 

такому ставленні особи до можливості спричинення шкоди та протиправності 

діяння, а у відсутності такого ставлення через неможливість передбачення 

негативних наслідків особою або через раптовість їх настання [232]. 

Одним з видів казусу, виникнення якого є найбільш вірогідною у сфері КВ, 

можна визначити лікарську помилку, якою може наноситись шкода не тільки 

життю чи здоров’ю досліджуваного, а й вести до порушення зобов’язань та 
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завдання шкоди сторонам за ДПКВ, адже вона може призвести до: зупинення КВ 

(наприклад, у зв’язку з необхідністю встановити чи це є побічною реакцією 

лікарського засобу або діями медичного персоналу); викривлення даних, що 

отримуються в ході КВ; необхідності збільшення обсягів чи тривалості 

дослідження, загальної його вартості тощо. Одне з визначень лікарської помилки, 

запропоноване С. В. Антоновим, нами зазначене вище, крім того, С. Г. Стеценко 

вказує, що вона є дефектом надання медичної допомоги, пов'язаний із 

неправильними діями медичного персоналу, які характеризуються як 

добросовісний заблуд за відсутності ознак зловмисного чи необережного 

проступку [236, с.55]. Лікарська помилка, на відміну від інших діянь, що також 

можуть наносити шкоду чи збитки сторонам випробувань, не призводить до 

настання правової відповідальності. Для такого спеціального виду казусу 

характерне те, що добросовісна омана лікаря в його професійній діяльності 

базується на недосконалості сучасного стану медичної науки та методів 

обстеження хворого, на об’єктивних зовнішніх умовах роботи лікаря, а також на 

недостатній його підготовці [237, с.91]. 

Стосовно деліктних зобов’язань у цій сфері нами вже обґрунтовувалась 

необхідність відповідальності перед досліджуваними без врахування 

наявності/відсутності вини заподіювача шкоди (в тому числі у зв’язку з 

можливістю віднесення КВ до джерел підвищеної небезпеки), а тому шкода, 

задана досліджуваному, в тому числі внаслідок лікарської помилки, повинна бути 

відшкодована, проте в рамках договірних правовідносин між 

спонсором/замовником КВ та дослідником (ЛПЗ), завдання шкоди внаслідок 

безвинного діяння не має вести до обов’язкової цивільної відповідальності, адже в 

цьому випадку відсутній такий правоохоронюваний об’єкт, що має найвищу 

соціальну цінність, як людина (її життя та здоров’я, яким може завдаватися 

шкода), безвинне нанесення шкоди комерційним інтересам учасників КВ не може 

виступати законодавчою підставою підвищення ступеня відповідальності їх 

сторін. 
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4.3 Страхування у клінічних випробуваннях 

 

Положення про страхування у КВ є відносно новими для цієї сфери, так як, 

на відміну від питань забезпечення прав досліджуваних та інших 

загальновизнаних стандартів, не містяться у основоположних міжнародних актах 

щодо КВ, таких як Нюрнберзький кодекс або Гельсінська декларація. 

Відповідно до визначення поняття страхування, викладеного у ЗУ «Про 

страхування», його метою є захист майнових інтересів фізичних осіб та 

юридичних осіб у разі настання певних визначених подій. Увесь масив правового 

регулювання сфери КВ спрямований на убезпечення учасників КВ від надмірних 

ризиків, з якими неминуче пов’язані будь-які експериментальні дослідження, 

особливо у біомедичній сфері. 

Нами раніше розглянуті механізми відповідальності учасників КВ у 

випадках нанесення шкоди, що засвідчило велику кількість проблемних питань в 

цій сфері та складність застосування стандартних механізмів з її відшкодування, в 

тому числі у зв’язку з їх довготривалістю та необхідністю встановлення багатьох 

компонентів, що в деяких випадках може виявитись неможливим (наприклад, 

визначити чи відбулося погіршення здоров’я саме через застосування 

експериментального препарату чи з інших причин). 

Саме тому, з одного боку з метою захистити права досліджуваних, 

забезпечити найефективніших засіб відшкодування нанесеної шкоди, а з іншого – 

убезпечити від надмірних фінансових втрат для організаторів/замовників КВ, у 

світовій практиці в тій чи іншій мірі у процес проведення КВ включене 

страхування. На цей час відсутні універсальні міжнародні умови до страхування у 

КВ, кожна країна встановлює своє правове регулювання цього питання. 

У Настанові ICH E6(R2) (п.п.5.8.1, 5.8.2, 6.14) визначено, що якщо це 

передбачено відповідними діючими регуляторними вимогами, спонсор повинен 

забезпечити страхування чи компенсувати затрати (судові й фінансові витрати) 

дослідника/ЛПЗ у разі пред’явлення йому позовів у зв’язку з дослідженням, за 

винятком тих із них, які є результатом злочинної халатності та/чи недбалості. У 
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страхових полісах і процедурах спонсора повинні бути зазначені суми витрат на 

лікування суб’єктів випробування у разі нанесення їм шкоди в ході КВ згідно з 

відповідними регуляторними вимогами. Інформація про страхування повинна 

бути відображена у протоколі дослідження, який затверджується відповідним 

етичним комітетом. Виходячи з цього, цим документом вимагається передбачати 

механізм відшкодування/страхування шкоди, в той же час яким саме чином не 

зазначається, це є повноваженнями національних органів. 

Як нами висвітлювалося раніше, у КВ шкода досліджуваним може бути 

нанесена з різних причин, зокрема через побічну реакцію предмету випробування, 

винну поведінку дослідника чи спонсора КВ (недбалості, необережності), 

медичну помилку (безвинну ситуацію), винну поведінку самого досліджуваного 

(недодержання інструкцій, протоколу або рекомендацій дослідника), у зв’язку з 

чим виникає необхідність визначення конкретних страхових випадків, які 

покриваються таким страхуванням. Крім того, у регулюванні питань страхування 

необхідно визначити можливі розміри (ліміти) страхового відшкодування, 

можливість франшизи, період його чинності (початковий і кінцевий момент), 

обмеження або підстави для відмови у страховій виплаті тощо. 

У США в законодавстві не визначений обов’язок проводити страхування у 

КВ. Кодекс федеральних нормативних актів США лише вимагає під час 

отримання ІЗУКВ інформувати про те чи передбачена будь-яка компенсація, у 

дослідженнях що включають більше ніж мінімальний ризик, та пояснення того, 

чи передбачається доступ до медичного забезпечення, якщо буде завдане 

ушкодження здоров’ю, і, якщо так, з чого вони складаються, або де можна 

отримати додаткову інформацію (45 CFR §46.116). 

Відповідно до дослідження, проведеного на замовлення Департаменту 

охорони здоров'я та соціальних послуг США, встановлено, що жодна організація 

чи спонсор не пропонують компенсувати втрату заробітної плати або моральних 

страждань. У 51,2% не надавалась безкоштовна медична допомога потерпілим-

досліджуваним, лише у 16,3% надавалась безкоштовна допомога та медичне 

страхування служило основним засобом компенсації таких ушкоджень [238]. 
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Конкретизація положень щодо страхування у США існує лише у формі 

рекомендації Медичного інституту Національної академії наук, інженерії та 

медицини США, відповідно до якої організації, що проводять дослідження, 

повинні компенсувати шкоду будь-якому досліджуваному, який отримав 

ушкодження здоров’я, що є прямим результатом участі в КВ, незалежно від 

наявності вини. Компенсація повинна включати принаймні витрати на медичну 

допомогу та реабілітацію, а акредитуючі органи повинні включати таку 

компенсацію як вимогу акредитації [105]. 

У зв’язку з чим, в разі завдання шкоди життю чи здоров’ю досліджуваного, 

використовуються загальні юридичні процедури для її відшкодування 

(претензійні та судові). З цього приводу R. B. Ghooi та D. Divekar обґрунтовано 

вказують, що у країнах, в яких добре відомо про наявність певних проблем у їх 

судових системах, в тому числі повільності розгляду спорів (що, на нашу думку, 

характерно й для України на цей час), страх судового розгляду та відмови у 

компенсації може бути одним із вирішальних бар’єрів для участі осіб у КВ [239]. 

Аналогічні до Настанови ICH правові положення встановлені у регулюванні 

ЄС. Так у Директиві 2001/20/ЄС визначена необхідність передбачення положень 

про страхування або компенсації шкоди з метою охоплення відповідальності 

дослідника або спонсора та обов’язку етичного комітету оцінити такі положення. 

У Регламенті (ЄС) №536/2014 встановлюється, що держави-члени повинні 

передбачити щоб системи відшкодування шкоди, завданої досліджуваному в 

результаті участі в КВ, здійснювалися у формі страхування, гарантії або подібної 

домовленості, які еквівалентні своїй меті і які відповідають характеру та ступеню 

ризику. Проте, у дослідженнях з низьким рівнем втручання можуть не 

передбачатись окремі вимоги, вказані вище, якщо в державі діють загальні 

системи компенсації шкоди. Тобто загальноєвропейським регулюванням 

надаються доволі широкі дискреційні повноваження національним законодавцям. 

У Великобританії не існує жодних законодавчих положень про 

обов’язковість страхування або порядок проведення відшкодування шкоди. 

Положення про лікарські засоби для людського використання (клінічні 
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випробування) Великобританії 2004 р., аналогічно до регулювання США, 

передбачає лише обов’язок етичних комітетів розглядати положення про 

страхування або відшкодування, що покриває відповідальність дослідника чи 

спонсора [102]. В той же час, такі питання врегульовуються у двох 

рекомендаційних документах, з огляду на видавців яких (Управління з досліджень 

в галузі охорони здоров’я (HRA) Департаменту охорони здоров'я Великобританії 

та ABPI), вони є загальнозастосовними. Згаданими документами встановлюється, 

що спонсор зобов’язаний передбачити відповідне страхування або компенсацію 

щодо його потенційної відповідальності перед досліджуваним з встановленням у 

договорі їх мінімуму [184; 223]. Зазначимо, що Настановами ABPI 

розмежовуються положення про відшкодування шкоди у КВ І фази та усіх інших. 

Так як у перших беруть участь лише здорові добровольці, які не отримують 

жодної персональної користі медичного характеру від КВ, їм гарантується 

відшкодування шкоди у випадку будь-якого суттєвого погіршення здоров'я або 

благополуччя, викликаного безпосередньо участю в КВ, без врахування такої 

обставини як вина дослівника/спонсора. В інших випадках встановлені деякі 

обмеження, наприклад таке погіршення здоров’я повинно бути пов’язане не 

просто з КВ, а з введенням лікарського засобу або процедурою, що передбачена 

протоколом, компенсації підлягають лише довготривалі розлади здоров’я тощо. 

Протилежним є регулювання Нідерландів, де, відповідно до Закону від 

26.02.1998 про медико-наукові дослідження за участі людей [240] та 

Королівського Указу від 24.11.2014 про обов'язкове страхування в медичних 

дослідженнях за участі людей [241], будь-яке дослідження може бути розпочате 

тільки якщо передбачене страхування, яке покриває збитки, завдані смертю або 

ушкодженням здоров’я досліджуваного. Страхування не повинно покривати 

шкоду, яка, на підставі характеру КВ, була очікуваною або майже очікуваною. В 

той же час, якщо на думку етичного комітету, якому доручено оцінити 

відповідний протокол КВ, випробуваний предмет за своєю природою не несе 

ніяких ризиків досліджуваним, він може ухвалити позитивний висновок по КВ та 

надати звільнення спонсору від зобов'язання проводити страхування. 
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Крім того, прямо встановлюється мінімальна страхова сума щодо одного 

досліджуваного – 650 000 євро та на одне випробування – 5 000 000 євро. Шкода, 

відшкодовується, коли вона проявляється під час участі досліджуваного у КВ або 

протягом чотирьох років після закінчення його участі в КВ. Окремо вказується, 

що страхування не покриває шкоду, яка може завдаватися дітям досліджуваного, 

в результаті його участі у КВ. Страхування не повинно покривати шкоду здоров'ю 

досліджуваного, яка також мала б місце, якщо він не брав би участі у КВ. 

У Типовому договорі щодо проведення КВ уточняється, що таке страхове 

покриття, яке забезпечується спонсором, повинне покривати потенційну 

відповідальність дослідницької установи, дослідницького персоналу, головного 

дослідника та інших працівників та агентів, які беруть участь у проведенні КВ 

[196]. 

Французьким Кодексом законів про охорону здоров’я [242] (ст.L1121-10) 

встановлюється, що спонсор КВ бере на себе компенсацію за їх шкідливі наслідки 

особі, яка досліджувалась, та її спадкоємців, якщо тільки не доведе, що шкода не 

пов’язана з його виною, будь-якого посередника, чи на яку досліджуваний 

добровільно не погодився перед початком КВ. 

Будь-яке КВ вимагає попереднього проведення його спонсором 

страхування, що гарантує його цивільну відповідальність та будь-якого учасника, 

незалежно від характеру зав’язків між ними. Страхове покриття відповідальності 

охоплює фінансові наслідки претензій, причиною яких є КВ, на протязі від 

початку КВ та закінченням періоду, який не може бути меншим, ніж десять років, 

починаючи з моменту завершення КВ. Щодо неповнолітніх досліджуваних, такий 

мінімальний період починається з моменту досягнення ними вісімнадцятиріччя. 

Якщо шкода не пов’язана з виною спонсора КВ, вона може бути 

компенсована (ст.ст.L1142-3, L1142-22) Національним управлінням з компенсації 

медичних нещасних випадків, ятрогенних захворювань та внутрішньолікарняних 

інфекцій, яке є державною установою під наглядом міністра охорони здоров’я, 

відповідальною за національну систему солідарного страхування. 

У Німеччині, відповідно до Закону про лікарські засоби [243], КВ за участю 
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людини може проводитись тільки якщо у випадку смерті особи або ушкодження 

тіла чи здоров'я особи під час КВ передбачений страховий поліс, який надає 

відшкодування, навіть якщо ніхто не несе відповідальності за спричинену шкоду. 

Обсяг страхування має бути достатньо сумісним з ризиками КВ і визначається на 

підставі оцінки ризику таким чином, щоб забезпечити, щоб у кожному випадку 

смерті чи постійної втрати працездатності тієї чи іншої особи, яка взяла участь у 

КВ, було надано не менше 500 000 євро. КВ повинно бути зупинене, якщо 

етичним комітетом буде встановлено, що учасники КВ більше належним чином 

не застраховані. 

Відповідно до Іспанського Королівського декрету №223/2004 від 

06.02.2004, який регламентує клінічні випробування лікарських засобів [244], у 

КВ, окрім «малоінтервенційних КВ», спонсор забезпечує досліджуваним 

компенсації за будь-яку шкоду та збитки, понесені в результаті КВ. Ця 

компенсація не повинна залежати від фінансової спроможності спонсора, 

дослідника чи центру. Спонсор відповідає за надання страхової або фінансової 

гарантії, яка покриває вищевказані збитки, одночасно з обов'язками, які можуть 

бути понесені спонсором, головним дослідником та його співробітниками, в тому 

числі найманих клінічних дослідників, лікарнею або центром, де проводяться КВ, 

що повинно бути документально оформлене перед проведенням КВ. 

Законодавством Іспанії встановлена презумпція, що шкода здоров’я під час 

КВ та на протязі року після його завершення є його наслідком. Зі спливом 1 року, 

досліджуваний повинен самостійно довести зв'язок між КВ і нанесеним збитком. 

Під шкодою, яка підлягає відшкодуванню, розуміються всі витрати, 

пов'язані з погіршенням стану здоров'я або фізичного стану досліджуваного, а 

також економічний збиток, який виникає безпосередньо із зазначеного 

погіршення, за умови, що він не є невід’ємною частиною досліджуваної патології 

або розвитком самої хвороби в результаті неефективності лікування. 

Мінімальна страхова сума встановлена в розмірі 250 000 євро на одного 

досліджуваного. Максимальний розмір страхування або фінансової гарантії – 

2 500 000 євро в рік. 
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В законодавстві України також в тій чи іншій мірі імплементовані згадані 

міжнародні гармонізовані норми в сфері страхування та положення ЄС. Так, у ч.8 

ст.8 ЗУ «Про лікарські засоби» зазначено, що замовник КВ зобов'язаний перед їх 

початком укласти договір про страхування життя та здоров'я пацієнта 

(добровольця) в порядку, передбаченому законодавством. 

На виконання вказаного положення, у Порядку визначена певна його 

деталізація, зокрема у п.3.5 розділу III встановлено, що КВ може бути розпочате 

виключно після укладення договору про страхування життя і здоров’я 

досліджуваного. Перед початком КВ, з метою отримання погодження комісії з 

питань етики, заявник повинен надати їй копію сертифіката до договору про 

страхування життя та здоров’я досліджуваного (п.8.4.15 розділу VIII). Крім того, 

у ІЗУКВ досліджуваного обов’язково зазначається інформація про договір 

страхування життя та здоров'я досліджуваного із зазначенням найменування та 

місцезнаходження страхової компанії, номера та дати укладення договору 

(Додаток 2 до Порядку). 

Жодного іншого спеціалізованого нормативно-правового регулювання у 

сфері страхування КВ в Україні на цей час не існує, тобто відсутнє нормативне 

визначення цілого ряду питань, які є істотними у такому регулюванні, що нами 

зазначені вище (страхові випадки, які покриваються таким страхуванням, ліміти 

страхового відшкодування, франшиза, період чинності, обмеження або підстави 

для відмови у страховій виплаті тощо) та існують в розвинених країнах, як 

мінімум на рівні рекомендацій професійних об’єднань організацій, що проводять 

КВ в країні (у зв’язку з залученням у їх розробку державних регуляторних органів 

та майже повного представництва в них установ що проводять такі випробування, 

які фактично набувають загальнообов’язкового характеру). Таким чином, 

єдиними двома конкретизованими положеннями вищенаведених міжнародних 

загальних правил є визначення обов’язковості саме механізму страхування для 

усіх КВ (а не гарантування чи інших систем компенсації) та його виду – 

страхування життя та здоров'я досліджуваного (тобто, відповідно до класифікації, 

передбаченої у ч.1 ст.980 ЦК України, – особисте страхування), що породжує 
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цілий ряд проблемних питань. 

По-перше, ЗУ «Про лікарські засоби» та Порядок вказують про обов’язок 

проводити страхування замовниками (спонсорами) досліджень життя та здоров'я 

досліджуваного. Без такого страхування жодне КВ не може бути розпочате. Тобто 

страхування життя та здоров'я досліджуваного у КВ є обов’язковим. В той же час, 

профільне правове регулювання, а саме ЗУ «Про страхування» не передбачають 

такого виду обов’язкового страхування, більше того, згідно з абз.3 ст.5 ЗУ «Про 

страхування», обов'язкові види страхування, які запроваджуються законами 

України, мають бути включені до ЗУ «Про страхування», не передбачені ним 

обов'язкові види страхування здійснювати забороняється. 

Зазначені положення повністю відповідають доктринальній природі 

обов’язкових видів страхування, адже в цьому випадку відсутня можливість не 

проводити таке страхування, учасники правовідносин не можуть проводити 

вибіркове охоплення об’єктів страхового захисту, необхідність укладення 

договору страхування не виключає його обов’язкової природи (аналогічно до 

договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів) [245, с.22]. 

На нашу думку, не є прийнятним аргумент деяких фахівців, які 

підтримують таку ситуацію розглядаючи її як таку, що згадане страхування не є 

обов’язковим видом страхування, а є обов’язковою умовою проведення КВ в 

Україні. Це пояснюють тим, що для всіх обов'язкових видів страхування на 

законодавчому рівні необхідно прямо визначити цілий ряд його умов (порядок та 

правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування 

обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри 

страхових тарифів або методику актуарних розрахунків), проте КВ є дуже 

різноманітні, і тому неможливо визначити такі єдині умови для всіх КВ [246]. 

Відповідно до розглянутих нами прикладів зарубіжних країн, такі правила та 

умови розроблені та застосовуються, їх можна використати як основу для 

вітчизняного регулювання (у схожій до української правовій системі РФ, умови 

аналогічного обов’язкового страхування (такі як об’єкт, страхові випадки, строки 
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договору, розміри страхових виплат тощо) визначені прямо у Федеральному 

законі «Про обіг лікарських засобів» (ст.44) [178] та деталізуються у Типових 

правилах обов'язкового страхування життя та здоров'я пацієнта, який бере участь 

в клінічних дослідженнях лікарського препарату [247]). 

Наступним питанням є доцільність використання саме особистого 

страхування в КВ. У зв’язку з тим, що, як вже зазначалось, Директива 2001/20/ЄС 

вживає поняття «страхування або відшкодування шкоди з метою охоплення 

відповідальності дослідника чи спонсора», вітчизняні фахівці вказують на 

необхідність переходу до системи страхування відповідальності [248]. Хоча у 

Регламенті (ЄС) №536/2014 не вживається безпосередньо оборот «страхування 

відповідальності», це не означає відмови від згаданої цієї системи, адже не 

надаються інші рекомендації чи правила страхування, в той же час передбачений 

більший обсяг дискреційних повноважень для національних законодавців. 

Зазначимо, що обидва види страхування в більшості випадків мають 

однаковий перелік страхових випадків (певні негативні наслідки для життя та 

здоров’я досліджуваного, такі як погіршення стану здоров’я, загострення 

хронічних захворювань, інвалідизація, смерть), розмір виплат, необхідність 

наявності причинного зв’язку між шкодою життю чи здоров’ю досліджуваного і 

його участю у КВ тощо.  

В той же час система страхування відповідальності має цілий ряд переваг: 

1) єдиний договір для одного (в деяких випадках й декількох) КВ, так як 

він охоплює відповідальність перед усіма досліджуваними, що беруть участь у 

КВ; 

2) особисте страхування веде до ускладнення та уповільнення процесу 

початку КВ та залучення конкретних осіб до нього, у зв’язку з необхідністю 

обробки та зберігання великої кількості персональних даних, необхідність оцінки 

страхових ризиків страховиком щодо кожного досліджуваного окремо [249]; 

3) індивідуалізація за договором особистого страхування майже 

повністю блокує можливість залучення осіб, які перебувають в стані, що потребує 

екстреної медичної допомоги, при якому особа не здатна надати ІЗУКВ. У зв’язку 
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з надзвичайно малим обсягом часу для надання такій особі екстреної допомоги, 

що містить предмети випробування, включення до процесу отримання ІЗУКВ 

процесу укладання договору страхування ускладнює та сповільнює його. Крім 

того, не зрозуміло яким чином страховик може провести належним чином оцінку 

наявних страхових ризиків. 

З метою врегулювання вказаної ситуації, 05.02.2016 у ВРУ зареєстрований 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

клінічних випробувань лікарських засобів (реєстраційний номер 4036) [250], який 

передбачає, зокрема, заміну зобов’язання замовника (спонсора) дослідження 

провести страхування життя та здоров’я досліджуваного на обов’язок укласти 

договір страхування відповідальності спонсора КВ на випадок заподіяння шкоди 

життю та здоров’ю досліджуваних та доповнити ЗУ «Про страхування» таким 

видом обов’язкового страхування. 

Проте, цей законопроект, за виключенням самої зміни підходу до 

визначення застосовного виду страхування, не вирішує питання безпосереднього 

врегулювання умов такого страхування, що є основним за будь-якої системи, а 

лише встановлює обов’язок КМУ розробити відповідні нормативно-правові акти в 

цій сфері, що можливо зробити й зараз щодо особистого страхування. 

Крім того, у 2010 р. були видані методичні рекомендації «Страхування 

клінічних випробувань лікарських засобів в Україні (відповідальність замовника 

на випадок нанесення шкоди життю та здоров’ю досліджуваним)» [251], які 

розроблені за участю Комітету з питань біоетики Національної академії наук 

України та Центральної комісії з питань етики МОЗ України (яка розформована 

наказом МОЗ України від 11.04.2012 №255 «Про упорядкування етичних аспектів 

клінічних випробувань лікарських засобів» [252] та функції якої передані ДЕЦ та 

комісіям з питань етики при ЛПЗ). На нашу думку, з одного боку вказаний 

документ може слугувати орієнтиром для подальшого унормування цієї сфери, 

так як деталізує більшість істотних компонентів такого виду страхування, а з 

іншого виникає питання щодо доцільності першочергової розробки методичних 

рекомендацій регулювання тієї сфери, яка не прямо вимагається у галузевому 
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законі, а є лише бажаною для подальшого розвитку даної сфери. 

Зазначимо, що змінами, внесеними до Порядку, згідно з наказом МОЗ 

України від 06.05.2014 № 304 [253], частина правових положень, які деталізували 

умови страхування були виключені (зокрема, щодо строку дії договору 

страхування, порядку визначення витрат на відшкодування шкоди тощо), що 

відбулося на вимогу Державної служби України з питань регуляторної політики 

та розвитку підприємництва, яка встановила, що вони порушують принципи 

державної регуляторної політики [254]. 

Розглядаючи основні умови, які мають бути визначені у нормативно-

правовому регулюванні страхування в сфері КВ, можна вказати, що на цей час 

вже існують певні вітчизняні наробітки з цього приводу. Так, щодо визначення 

вимог до розмірів страхових сум, зазначеною ліквідованою Центральною 

комісією з питань етики МОЗ України, була надана рекомендація, згідно з якою 

мінімальна сума страхування досліджуваного не може бути меншою від суми 

мінімальної заробітної плати протягом 10 років, тобто орієнтовно не менше 10 

тисяч у.о. [251]. Зазначених рекомендацій і на цей час дотримуються деякі 

страховики [255; 256]. 

Безпосередньо страхові виплати можуть визначатись кратно до розміру 

такої страхової суми, в залежності від страхового випадку. Так , наприклад у разі 

смерті досліджуваного виплата дорівнює 100% страхової суми, інвалідності І 

групи – 80% страхової суми, інвалідності ІІ групи – 60% тощо [257]. 

Основним питанням є визначення страхових випадків. Нами вище 

встановлено, що до такого переліку можуть входити різні конкретні випадки 

отримання шкоди життю чи здоров’я досліджуваними внаслідок проведення КВ, 

що визначаються в кожній країні по-різному, до них найчастіше входять: смерть, 

встановлення інвалідності, загострення хронічної хвороби, виникнення 

супутнього захворювання, довготривалі розлади здоров’я (біль), тимчасова втрата 

працездатності, економічні втрати. Для встановлення страхового випадку в КВ 

найчастіше необхідно визначити наявність наступних 3 компонентів: 

безпосередньо факту отримання збитку/шкоди з відповідного переліку, 
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причинного зв’язку з КВ, виною (вимоги до яких не мають універсального 

регулювання). 

Виходячи з визначення, яке викладене у ЗУ «Про лікарські засоби» та 

Порядку, обов’язковому страхуванню підлягають тільки ті випадки, що 

безпосередньо пов’язані зі шкодою життю та здоров’я досліджуваного. 

Зазначимо, що регулювання ЄС прямо не вказує на таке обмеження, адже 

використовуються терміни «збиток, шкода, відповідальність» (damage, liability), 

не обмежуючи це саме шкодою життю чи здоров’ю, тобто національним 

законодавцем може передбачатись обов’язок страхування й економічної шкоди 

досліджуваному (тобто й упущена вигода). Певне уточнення міститься у 

Настанові ICH, де п.5.8.2 вимагається у страхуванні визначати саме суми витрат 

на лікування суб’єктів випробування у разі нанесення їм шкоди в ході КВ, щодо 

страхування іншої відповідальної – якщо це передбачено відповідними діючими 

регуляторними вимогами (п.5.8.1). Відшкодування збитків, не пов’язаних із 

шкодою життю та здоров’ю досліджуваного, законодавчо вимагається, наприклад, 

у Іспанії та Італії [238]. На нашу думку, страхування інших збитків, окрім 

пов’язаних із шкодою життю та здоров’ю особи (смерть, інвалідність, інша шкода 

здоров’ю), в Україні має бути добровільним, так як може призвести до значного 

удорожчання відповідного виду страхування, а отже й до штучного скорочення 

кількості КВ. 

Стосовно причинного зв’язку виникає 2 основних питання. По-перше, в 

деяких країнах прямо визнається виключення зі страхування та компенсації 

досліджуваним випадків нанесення шкоди, яка або неминуче, або як правило 

очкується під час КВ (наприклад у Нідерландах) та про яку пацієнт був завчасно 

проінформований. На нашу думку, відсутність таких виключень у галузевому 

законодавстві, пряма заборона звільнення дослідника, спонсора КВ від 

відповідальності за заподіяну шкоду (п.2.3. розділу IV Порядку) та суть деліктної 

відповідальності вказують на обов’язковість відшкодування шкоди, поза 

залежністю від її передбачення чи очікуваності (як це передбачено у Настанові 

ABPI). Лише таке повне покриття може забезпечити належний захист та, у разі 
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нанесення шкоди, подальше відновлення прав досліджуваних. По-друге, практика 

деяких страховиків України [256] пов’язує отриману шкода виключно з побічною 

реакцією досліджуваного лікарського засобу. Ми повністю погоджуємося з 

позицією, викладеною у вищевказаних Методичних рекомендаціях, що договір 

страхування, крім шкоди внаслідок побічної реакції випробуваного лікарського 

засобу, має передбачати і інші негативні впливи, що безпосередньо пов’язані з КВ 

та протоколом дослідження. В жодній з розглянутих зарубіжних практик не було 

встановлено таких обмежень, шкода пов’язується саме з КВ, в ході якого можуть 

застосовуватись цілий ряд медичних та інших процедур, які не обмежуються 

самим предметом випробування, проте в ході яких також може бути нанесена 

шкода, яка повинна бути відшкодована. 

Необхідність встановлення положень про вину у заподіянні шкоди, а саме 

на необхідність гарантування (через механізм страхування) відшкодування шкоди 

й у випадку безвинної поведінки спонсора/дослідника, можна розглянути з 

декількох сторін. Так, нами раніше вже обґрунтоване положення про віднесення 

даної діяльності до джерел підвищеної небезпеки, що за законодавством України 

веде до безвинної відповідальності. Крім того, як нами розглянуто вище, у країнах 

ЄС є приклади відповідальності без врахування наявності вини заподіювача 

шкоди у КВ, у тих же країнах, де вина є одним з обов’язкових компонентів 

цивільного правопорушення, компенсування шкоди у випадку відсутності вини 

спонсора чи дослідника покладається на систему державного обов’язкового 

(медичного) страхування (нами раніше розглянуто на прикладі Франції). На цій 

підставі вважаємо, що до моменту запровадження в Україні 

загальнообов’язкового (медичного) страхування, яке буде покривати 

відшкодування шкоди, завданої під час КВ за відсутності вини осіб, що його 

проводять (спонсора, дослідника, їх працівників чи інших відповідних осіб), 

необхідно встановити імперативний обов’язок зі страхування таких випадків 

спонсором дослідження. 

Щодо строку дії договору страхування, то він завжди встановлюється не 

меншим, ніж строк проведення КВ (участі у ньому досліджуваного). Саме 
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настання страхової події у цей час є підставою для страхового відшкодування, по 

його завершенню припиняється відповідне страхове покриття. Як нами 

досліджено, деякими законодавцями імперативно визначений додатковий строк 

дії страхового покриття, що пов’язано з можливістю проявлення негативного 

впливу КВ на досліджуваного по його завершенню. З одного боку такі положення 

є додатковою гарантією для досліджуваного, убезпечує спонсора від значних 

фінансових втрат протягом такого періоду, проте може призвести до суттєвого 

подорожчання страхування загалом. На нашу думку, доцільно прямо передбачити 

обов’язок комісій з питань етики при ЛПЗ оцінювати положення про строк 

страхового покриття (необхідності його поширення за межі строків КВ) [214, 

с.37]. В той же час зауважимо, що згідно з п.5 ч.1 ст.268 ЦК України на вимогу 

страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової 

виплати позовна давність не поширюється. 

Крім того, вважаємо корисною норму Порядку, що існувала до змін від 

06.05.2014, якою заборонялось встановлення франшиз у таких договорах 

страхування, так як це значно погіршує стан досліджуваних та зменшує 

привабливість КВ в цілому, а також відсутнє у практиці розвинених країн. 

Зазначимо, що про всі згадані та інші умови страхування досліджувані 

обов’язково повинні бути повідомлені в процесі отримання ІЗУКВ. Визначення на 

законодавчому рівні умов страхування у КВ дозволить конкретизувати таку 

інформацію у формах ІЗУКВ та забезпечить належний ступінь захисту прав 

досліджуваних. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Враховуючи можливість альтернативних страхуванню засобів 

відшкодування шкоди у КВ в законодавстві ЄС, є необхідною наукова розробка 

особливостей механізму відшкодування шкоди в цій сфері, незважаючи на 

положення про обов’язковість страхування життя та здоров’я досліджуваних в 

Україні, в тому числі у зв’язку з можливим одночасним проведенням КВ в різних 
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країнах (багатоцентрові міжнародні дослідження). 

2. Діяльність з проведення КВ належить до джерел підвищеної небезпеки, 

що веде до відповідальності за цивільні правопорушення у разі заподіяння шкоди 

життю чи здоров’ю досліджуваним в цій сфері за відсутності вини завдавача такої 

шкоди, окрім випадків, якщо він не доведе, що шкоди було завдано внаслідок 

непереборної сили або умислу потерпілого. Хоча це положення підвищує ступінь 

відповідальності організаторів КВ, воно може стати додатковим стимулом для 

досліджуваних у прийнятті позитивного рішення про участь у КВ, а отже 

полегшити процес залучення таких осіб. 

3. У КВ, ураховуючи загальні принципи та засоби захисту прав 

досліджуваних, необхідно виключити застосування наслідків порушення 

договірних зобов’язань досліджуваними, окрім припинення зобов'язання 

внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання (п.1 ч.1 ст.611 ЦК України). У 

випадку передбачення у КВ фінансових виплат на користь досліджуваного, 

підлягати відшкодуванню (поверненню) досліджуваним можуть лише ті кошти, 

які йому виплачені до початку участі у КВ, якщо він відмовився від початку такої 

участі. 

4. Розглянуті положення цивільно-правового регулювання відповідальності 

у суміжних договірних зобов’язаннях, які можуть бути використані для ДПКВ, 

зокрема договорів підряду, договорів на виконання науково-дослідних або 

дослідно-конструкторських та технологічних робіт та надання послуг, в тому 

числі щодо положень про обмеження обсягів такої відповідальності у кратному 

розмірі до ціни договору. 

5. Незважаючи на різні моделі порядку відповідальності у країнах світу, в 

тому числі в ЄС, в кінцевому випадку, відшкодування шкоди життю чи здоров’ю 

досліджуваного передбачається в повному обсязі, що є обов’язком спонсора КВ, 

використовуючи різні механізми (або прямої компенсації за договором, або через 

механізми страхування (в Україні впроваджена модель страхування життя та 

здоров’я досліджуваних), з можливістю покладання такої відповідальності на 

інших учасників, у випадках їх умислу чи недбалості. 
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6. Аргументовані переваги переходу від системи страхування шкоди життю 

та здоров’ю досліджуваних до страхування відповідальності спонсора КВ; 

встановлення обов’язковості страхування тільки збитків, пов’язаних із 

заподіянням шкодою життю та здоров’ю особи (без положень про упущену 

вигоду, інших видів економічної шкоди). 

7. Є неприйнятним встановлення в Україні виключень зі страхування та 

компенсації досліджуваним випадків нанесення шкоди, яка або неминуче або яка 

як правило очкується під час КВ та про яку досліджуваний був завчасно 

проінформований, а також обмеження нанесення шкоди виключно випадками, 

спричиненими побічною реакцією предмету випробування. 

8. До моменту запровадження в Україні загальнообов’язкового (медичного) 

страхування, яке буде покривати відшкодування шкоди, завданої під час КВ за 

відсутності вини осіб, що його проводять (спонсора, дослідника, їх працівників чи 

інших відповідних осіб), необхідно встановити імперативний обов’язок зі 

страхуванню таких випадків замовником/спонсором КВ.   
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявилось у комплексному теоретичному дослідженні 

питань цивільно-правового регулювання клінічних досліджень (випробувань), 

розглянуті положення сучасного міжнародного, зарубіжного та національного 

правового регулювання даної сфери, відповідні теоретичні підходи та 

правозастосовна практика. За результатами проведеного дослідження визначені 

наступні найбільш значущі висновки та підготовлені пропозиції для вирішення 

проблемних питань щодо предмета дослідження, подальшого розвитку правового 

регулювання та наукових досліджень: 

1. Визначено наступні тенденції та особливості міжнародного та 

національного правового регулювання сфери клінічних досліджень: 

 основу правового регулювання клінічних випробувань як в Україні, так 

і в інших країн, складає ціла низка актів, що мають як імперативний нормативний 

характер, так і є обов’язковими для застосування на інших підставах: 

загальновизнаність через історичні передумови (Нюрнберзький кодекс); 

саморегуляція галузевими, в тому числі міжнародними об’єднаннями 

(Гельсінська декларація, Настанови ICH, настанови та етичні кодекси 

професійних об’єднань (ABPI, UKCRC, IFPMA); авторитет, членство або 

підтримка національних регуляторів зобов’язує виконувати рекомендації; 

впровадження в якості технічних стандартів, недотримання яких може 

призводити до загального невизнання результатів проведених клінічних 

випробувань та посилання на які або прямо містяться у національному 

регулюванні, або стали його джерелом; 

 законодавство України в сфері клінічних випробувань є неузгодженим 

у зв’язку з історичними чинниками (часткова успадкованість від СРСР), початком 

імплементації відповідних положень регулювання ЄС (яка, на цей час, стосується 

лише Директиви 2001/20/ЄС, що втрачає чинність, без врахування нових 

положень Регламенту (ЄС) №536/2014), а також містить цілий ряд колізій та 
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прогалин, має, здебільшого, підзаконний характер. В той же час, закріплення 

загальних стандартів проведення наукових та медичних досліджень на рівні 

законів призводить до необхідності визначення спеціалізованого регулювання на 

не нижчому ієрархічному рівні, що зараз частково наявне лише щодо клінічних 

випробувань лікарських засобів, а щодо інших видів предметів випробувань 

відсутнє взагалі. Така ситуація призводить до формального штучного обмеження 

можливості їх проведення щодо медичної техніки та виробів медичного 

призначення, в першу чергу стосовно залучення осіб, які не можуть надати 

інформовану згоду на участь у клінічному випробуванні, через встановлення 

більш жорстких обмежень щодо залучення таких осіб саме на рівні законів 

України; 

 найбільш ефективним та комплексним напрямком для встановлення 

дійсно уніфікованого та належного регулювання для усіх видів клінічних 

випробувань є розробка та прийняття окремого Закону України «Про клінічні 

дослідження». Запропоновані основні положення та компоненти цього 

нормативно-правового акту. Прийняття такого акту дозволить врахувати 

змішаність природи клінічних випробувань (як наукової та медичної діяльності), 

встановити сучасно гарантований рівень захисту прав досліджуваних, 

врегулювати основні компоненти договірних правовідносин, права, обов’язки та 

відповідальність їх учасників; 

 наявна прогалина у регулюванні в Україні некомерційних клінічних 

випробувань (які проводяться без участі фармацевтичних компаній у рамках 

науково-дослідних робіт), щодо яких, наприклад у країнах ЄС діють загальні 

правила, що встановлені для клінічних досліджень з урахуванням деяких 

особливостей, у зв’язку з непоширенням на них Порядку проведення клінічних 

випробувань та відсутності інших спеціалізованих правових актів. Запропоновано 

скасувати положення про непоширення на них Порядку проведення клінічних 

випробувань з встановленням відповідних спеціальних норм, що спрощують 

проведення некомерційних клінічних досліджень, у зв’язку з відсутністю 

комерційно зацікавленої сторони. 



206 

2. Запропоновано універсальний перелік прав та обов’язків 

досліджуваних у клінічних випробуваннях, враховуючи необхідність належного 

гарантування захисту їх прав, високого ступеня ризикованості такої діяльності, а 

також передбаченого в Україні обов’язку визначення прав та обов’язків громадян 

на рівні закону та інформування досліджуваних про їх права та обов’язки. Такий 

перелік складено з урахуванням визначення особливостей двох основних 

категорій, що об’єднані терміном «досліджуваний»: «пацієнт» та «здоровий 

доброволець». 

Окремим сучасним напрямом для вдосконалення регулювання правового 

статусу досліджуваних у клінічних випробуваннях є визначення характеру 

подальшого їх доступу до предметів випробування, що виявилися медично 

корисними для них, по завершенню участі в клінічному випробуванні чи 

завершенні випробування. В залежності від економічних, політичних та 

соціальних умов, на міжнародному рівні та в зарубіжних країнах по-різному 

визначається обсяг та компоненти такого права. У зв’язку з чим запропоновано 

першочергово законодавчо встановити обов’язок перед початком клінічного 

випробування інформувати досліджуваного про наявність/відсутність такого 

подальшого доступу та визначати такі положення у інформованій згоді на участь 

у клінічному випробуванні, протоколі випробування, проводити його оцінку 

комісіями з питань етики. В той же час, в подальшому є необхідним, в тому числі 

з залученням фахівці в галузі економіки, медицини, фармацевтики, провести 

аналіз та запропонувати шляхи впровадження інших компонентів такого права, 

можливості обов’язковості такого доступу у певних або всіх випробуваннях, як це 

зараз впроваджено у Бразилії, що є одним з важливих та перспективних напрямків 

продовження дослідження. 

3. Більшість міжнародних та національних актів, якими регулюються 

клінічні випробування, містять не тільки певні виокремлені категорії 

досліджуваних, яким надаються додаткові гарантії захисту їх прав (малолітні та 

неповнолітні, обмежено дієздатні, недієздатні особи), а й загальну категорію – 

«вразливі особи», що запропоновано впровадити в правову площину і в Україні. 
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Ця категорія, по-перше, дозволяє сформувати загальні критерії та відповідні 

правові засоби захисту прав таких осіб, по-друге, покладає обов’язок на комісії з 

питань етики та дослідників визначати особливості кожної окремої групи осіб, 

яку планується залучати до випробування, що окремо не визначені в 

законодавстві, проте які можуть зазнавати підвищеного ризику в ході їх 

проведення (персонал клінік і лабораторій, співробітники фармацевтичних 

компаній, особи, які проживають у будинках пристарілих, безробітні та 

малозабезпечені, бездомні, бродяги, біженці тощо), використовуючи 

вищезазначені критерії та, в разі доцільності та необхідності, застосовувати до 

них такі додаткові правові гарантії. 

4. Надмірною та необґрунтованою є повна заборона участі у клінічних 

дослідженнях засуджених та ув’язнених осіб, малолітніх або неповнолітніх осіб, 

які позбавлені батьківського піклування, усиновлених дітей або дітей-сиріт. Не 

заперечуючи необхідність додаткового захисту прав таких осіб, запобігання 

недобровільної їх участі, така заборона є дискримінаційною, позбавляє їх 

можливості отримати потенційну безпосередню медичну користь від таких 

випробувань, а тому запропоновано встановити інші запобіжні механізми 

(сформульовані нові редакції положень ст.8 ЗУ «Про лікарські засоби», ст.45 

Основ законодавства України про охорону здоров’я, ст.8 КВК України), в тому 

числі обмеження видами досліджень, в яких такі особи отримують безпосередню 

користь, та необхідність отримувати погодження від додаткових правозахисних 

інституцій. 

5. Необхідно розмежовувати загальномедичну інформовану згоду (згоду 

пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та 

знеболення) та інформовану згоду на участь у клінічному випробуванні. Суттєві 

відмінності у їх змісті, обсязі, формі, порядку укладання, правових наслідках, 

співвідношенні з іншими правовідносинами у цих сферах та визначені автором 

правові характеристики інформованої згоди на участь у клінічному випробуванні 

надають підстави встановити, що, на відміну від загальномедичної інформованої 

згоди, інформована згода на участь у клінічному випробуванні має правову 



208 

природу договірного зобов’язання. Особливостями інформованої згоди на участь 

у клінічному випробуванні є: законодавчо встановлена обов’язкова письмова 

форма, визначений перелік істотних умов, підвищені вимоги до процесу 

укладання та додатковий порядок розірвання – одностороння безумовна відмова 

досліджуваного, яка не тягне юридичних негативних наслідків для нього. 

6. У випадках включення до клінічних випробувань в якості 

досліджуваних осіб, які не здатні надати інформовану згоду на участь у 

клінічному випробуванні (малолітні, недієздатні, обмежено дієздатні особи), є 

необхідним залучати їх до процесу надання такої згоди, використовуючи 

процедуру отримання їх «погодження», та враховувати відмову від участі 

(продовження участі) у дослідженні, на додаток до вказаної згоди законних 

представників. Така процедура повинна бути пов’язана з оцінкою вікових та 

розумових здібностей вказаних осіб, в залежності від яких подолання незгоди цих 

осіб може потребувати окремого схвалення комісії з питань етики та є можливим 

виключно у випадках, якщо передбачається безпосередня користь їх здоров’ю. 

7. В рамках дослідження необхідних компонентів договорів щодо 

проведення клінічних випробувань визначено, що такі договори є змішаними, в 

той же час тяжіють до групи договорів на виконання робіт, а також є 

консенсуальними, оплатними, строковими та двосторонніми, розглянуті такі їх 

компоненти, як предмет, сторони, ціна, строк дії, час набуття чинності, що 

корисно закріпити у типовій формі. Надана характеристика правового статусу 

сторін вказаних договорів (їх права та обов’язки). Аргументовано необхідність 

розрізняти дослідників від інших виконавців за цими договорами (ЛПЗ, науково-

дослідні установи тощо), неприйнятності їх ототожнення, в тому числі 

враховуючи історичні передумови та сучасну концепцію забезпечення особистої 

відповідальності лікаря-дослідника за правомірність, етичність досліджень та 

захист прав досліджуваних. 

8. Наявна практика зарубіжних країн та стан відповідного регулювання в 

Україні підтверджує необхідність розробки та закріплення типових форм (умов) 

договорів щодо проведення клінічних випробувань, враховуючи можливі їх 
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різновиди за обсягом, характером та колом учасників досліджень. У випадку 

використання сторонами немодифікованого типового договору є можливим 

визначити спрощений порядок оцінки й отримання рішення про затвердження та 

проведення клінічного дослідження. 

9. Доведена штучність виокремлення договірних правовідносин між 

спонсором або контрактною дослідницькою організацією та дослідниками щодо 

оплати додатково виконаної роботи (наданих послуг) відповідальних дослідників 

(дослідників), яка не пов'язана із виконанням ними своїх посадових обов'язків у 

лікувально-профілактичних закладах. Запропоновано надати можливість 

передбачати додаткову оплату праці дослідників в рамках договорів щодо 

проведення клінічного випробування, в тому числі шляхом внесення відповідних 

змін до законодавства у сфері державної служби та бюджетних правовідносин. 

10. Зважаючи на неоднорідність механізмів відповідальності та 

відшкодування шкоди, що застосовуються у світі, визначені основні характерні 

ознаки та особливості цивільно-парової відповідальності у випадку неналежного 

виконання чи невиконання договірних зобов’язань, нанесення шкоди життю чи 

здоров’ю досліджуваних в ході проведення клінічних випробувань. 

11. Доведена приналежність діяльності з проведення клінічних досліджень 

до джерел підвищеної небезпеки, у відповідності до ст.1187 ЦК України, що веде 

до відповідальності за цивільні правопорушення у разі заподіяння шкоди життю 

чи здоров’ю досліджуваним за відсутності вини завдавача такої шкоди, окрім 

випадків, якщо він не доведе, що шкоду було завдано внаслідок непереборної 

сили або умислу потерпілого. 

12. Необхідно виключити застосування наслідків порушення договірних 

зобов’язань досліджуваними, окрім припинення зобов'язання внаслідок 

односторонньої відмови від зобов'язання (п.1 ч.1 ст.611 ЦК України). У випадку 

передбачення у клінічному випробуванні фінансових виплат на користь 

досліджуваного, підлягати відшкодуванню (поверненню) досліджуваним можуть 

лише ті кошти, які йому виплачені до початку участі у дослідженні, якщо він 

відмовився від початку такої участі. 
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13. Узагальнено міжнародну практику регулювання системи страхування у 

клінічних випробуваннях, на підставі чого визначені основні компоненти, які 

імперативно закріплюються у законодавстві іноземних країн на рівні закону або у 

правилах страхування (такі як об’єкт, страхові випадки, строки договору, розміри 

страхових виплат тощо), що можуть стати основою для розробки відповідних 

нормативно-правових актів в Україні. Є неприйнятними виключення зі 

страхування та компенсації досліджуваним випадків нанесення шкоди, яка або 

неминуче або яка як правило очкується під час випробувань та про яку він був 

завчасно проінформований, а також обмеження нанесення шкоди виключно 

випадками, спричиненими побічною реакцією досліджуваного лікарського засобу. 

Враховуючи зміну моделі фінансування медичної допомоги в Україні, 

наведені додаткові аргументи та переваги переходу від системи страхування 

шкоди життю та здоров’ю досліджуваних до страхування відповідальності 

спонсора випробування. В той же час, до імперативного закріплення є необхідним 

встановити обов’язковість страхування тільки збитків, пов’язаних із заподіянням 

шкоди життю та здоров’ю особи (без положень про упущену вигоду, інших видів 

економічної шкоди, що можуть додатково передбачатись за домовленістю сторін). 

14. Обґрунтовано, що до моменту запровадження в Україні 

загальнообов’язкового (медичного) страхування, яке буде покривати 

відшкодування шкоди, завданої під час клінічних випробувань за відсутності вини 

осіб, що його проводять (спонсора, дослідника, їх працівників чи інших 

відповідних осіб), необхідно встановити імперативний обов’язок зі страхуванню 

таких випадків замовником/спонсором випробування. При цьому аргументовано, 

що шкода, завдана життю чи здоров’ю досліджуваного, за загальним правилом, 

відшкодовується в повному обсязі та є обов’язком спонсора дослідження. В той 

же час, в залежності від економічних та соціальних умов країни, є можливим 

надавати додаткові гарантії, наприклад, у вигляді відшкодування упущеної 

вигоди, спрощення порядку її компенсації (презумпція зв’язку нанесеної шкоди з 

клінічним випробуванням). Встановлення в державі одного з видів страхування 

(відповідальності спонсора дослідження або життя та здоров’я досліджуваного) 
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не може підміняти необхідність визначення порядку настання цивільно-правової 

відповідальності та відшкодування шкоди. 
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