Національна АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В.М. КОРЕЦЬКОГО



ТЕРЕШКО Христина Ярославівна



УДК 347.15/.17:614.256 


ІНФОРМАЦІЯ 
ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 
У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ


Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право



АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук






Київ – 2019
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.
Науковий керівник:	
доктор юридичних наук, доцент 
Сенюта Ірина Ярославівна, 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
завідувач кафедри медичного права.

Офіційні опоненти:	
доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
Кохановська Олена Велеонінівна, 
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, 
професор кафедри цивільного права; 

кандидат юридичних наук, 
Заслужений юрист України 
Юровська Галина Валентинівна, 
Конституційний Суд України,
суддя.
Захист відбудеться «17» грудня 2019 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
Автореферат розіслано «15» листопада 2019 року.
Учений секретарспеціалізованої вченої ради,
доктор юридичних наук, професор			О.О. Кваша
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. За умов медичної реформи весь комплекс проблем сфери медичного обслуговування набув неабиякої актуальності, особливо в аспекті інформації, що впливає на здійснення значної кількості прав, гарантованих, зокрема Цивільним кодексом України (далі – ЦК України). З-поміж таких – право на таємницю про стан здоров’я, право на інформацію про стан свого здоров’я. Проблематика сенситивна, людиноцентристська, адже інформація, яку досліджуємо, є особливо вразливою, що неодноразово у своїх рішення відзначав Європейський суд з прав людини: «Охорона відомостей особистого характеру (особливо медичних даних) має основоположне значення для здійснення права на повагу до приватного і сімейного життя. Дотримання конфіденційності відомостей про здоров’я є основним принципом правової системи усіх держав – учасниць Конвенції» (справа «М.С. проти Швеції», 1997). Відтак, Україна, яка ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (1950, ратифікована Україною 1997), зобов’язана працювати в системі конвенційних координат, забезпечуючи дотримання прав людини. 
В Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, приділено багато уваги поглибленню співпраці та узгодженню національного законодавства України з європейськими стандартами у сфері громадського здоров’я (глава 22), а також розвитку інформаційного суспільства (глава 14), включаючи впровадження он-лайн послуг і електронної охорони здоров’я. Підписавши Угоду про асоціацію, Україна взяла на себе зобов’язання визнавати й підтримувати спільні цінності, на яких побудований Європейський Союз, – демократію, повагу до прав людини й основоположних свобод, верховенство права. Це суттєво вплинуло на трактування напрямів розвитку правового забезпечення, прийняття виваженого законодавчого механізму надання інформації та доступу до інформації, а також забезпечення конфіденційності відомостей як про стан здоров’я особи, так і інших відомостей, які є різновидами інформації про особу. 
Незважаючи на значний науковий інтерес до особистих немайнових прав фізичних осіб (О. Ю. Кашинцевої, О. В. Кохановської, О. П. Орлюк, А. М. Савицької, Р. О. Стефанчука, З. В. Ромовської, Р. Б. Шишки та інших) і правовідносин у сфері охорони здоров’я (зокрема, С. Б. Булеци, А. А. Герц, Р. А. Майданика, І. Я. Сенюти, С. Г. Стеценка, І. В. Шатковської), інформації як об’єкту цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування й інформаційним відносинам у цій царині як цивільно-правовим категоріям уваги приділено недостатньо.
Теоретико-методологічною основою дисертаційної роботи послужив науковий доробок численних дослідників, зокрема праці С. В. Антонова, І. В. Арістової, К. І. Білякова, Н. Б. Болотіної, Ю. Л. Бошицького, С. Б. Булеци, І. В. Венедиктової, А. А. Герц, З. С. Гладуна, О. В. Грищук, О. В. Дзери, К. О. Ільющенкової, О. Ю. Кашинцевої, А. О.Кодинця, О. В. Кохановської, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця, Р. А. Майданика, О. С. Мостовенко, О. О. Отраднової, П. І. Орлова, Д. О. Перова, О. О. Пономарьової, П. М. Рабіновича, З. В. Ромовської, А. М. Савицької, І. Я. Сенюти, С. Г. Стеценка, Р. О. Стефанчука, Є. О. Харитонова, М. В. Фігель, О. А. Чабан, І. В. Шатковської, С. І. Шимон, Р. Б. Шишки, Г. В. Юровської.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження пов’язана з організаційними й законотворчими процесами щодо гармонізації та адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу, реформування правової системи держави та поступового приведення її у відповідність до міжнародних, зокрема європейських стандартів, у тому числі у сфері медичного обслуговування.
Дисертаційне дослідження обумовлено напрямом заходів, здійснюваних в Україні в межах імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, до національного законодавства, а також втілених у програмних документах, покликаних реформувати медицину в Україні, зокрема в Концепції розвитку системи громадського здоров’я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 1002-р. Підписання договору про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стало поштовхом до досліджень, зокрема таких тем, визначених Національною академією правових наук України: «Основні правові цінності Європейського Союзу і Ради Європи», «Розвиток нових галузей права та законодавства (медичне право, космічне право, військове право тощо)». 
Дисертаційне дослідження виконано згідно з планами наукової роботи Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України в межах науково-дослідних робіт «Дослідження договірних форм реалізації майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності» (номер державної реєстрації № 0112U007756); «Гармонізація прав людини і прав інтелектуальної власності у сфері медицини і фармації» (номер державної реєстрації 0114U004953). 
Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає у комплексній розробці науково-прикладних засад інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування через формування науково обґрунтованих теоретичних та практичних положень і пропозицій для реалізації інформаційних прав і правозастосування, а також удосконалення нормативного регулювання інформаційних відносин в окресленій сфері.
Мета дисертаційного дослідження обумовила необхідність вирішення таких завдань:
– уточнити понятійно-категоріальний апарат інформаційної складової сфери медичного обслуговування;
– сформувати і висвітлити місце приватноправової інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування у системі об’єктів правовідносин у цій царині;
– з’ясувати правову природу інформації та інформаційних правовідносин у сфері медичного обслуговування;
– окреслити теоретико-правові засади розуміння інформації та інформаційних правовідносин у сфері медичного обслуговування у доктрині цивільного права;
– визначити поняття й особливості реалізації інформаційних прав у сфері медичного обслуговування;
– здійснити класифікацію інформаційних прав у сфері медичного обслуговування;
– виявити особливості здійснення інформаційних прав у різних сферах надання медичної допомоги;
– розкрити форми та способи цивільно-правового захисту інформаційних прав у досліджуваній сфері;
– встановити особливості цивільно-правової відповідальності за порушення інформаційних прав у досліджуваній сфері;
– розробити й обґрунтувати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до національного законодавства у сфері медичного обслуговування з метою усунення колізій і прогалин та адаптації його до права Європейського Союзу, Ради Європи.
Об’єктом дослідження є інформація як об’єкт цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування і як цивільно-правова категорія та інформаційні правовідносини. 
Предметом дослідження є стан, закономірності й перспективи розвитку правової категорії – інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування. 
Методи дослідження. У ході дослідження застосовувалися методи для досягнення поставленої мети і вирішення завдання з урахуванням специфіки об’єкта і предмета дослідження. У дослідженні використано загальнонаукові та спеціальні наукові методи пізнання правових явищ. Серед загальнонаукових методів застосовувалися, насамперед, діалектичний, який використовувався протягом усього дослідження і дав змогу виявити тенденції в розвитку інформаційних прав і сформулювати пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері медичного обслуговування. Методи аналізу й синтезу використані при визначенні ознак інформації, формуванні інформаційного «панно» у сфері медичного обслуговування (підрозділ 1.2); методи індукції та дедукції застосовувались при формуванні понятійно-категоріального апарату за предметом дослідження, як-от інформація у сфері медичного обслуговування, медична інформація, медична таємниця (підрозділи 1.2, 2.1); системний метод – для з’ясування місця приватноправової інформації в інформаційній системі медичного обслуговування (підрозділ 1.1).
У процесі дослідження використовувалися також спеціально-юридичні методи: формально-юридичний – для комплексної характеристики цивільно-правового регулювання інформаційних відносин у сфері медичного обслуговування (підрозділ 2.2); тлумачення права – для з’ясування змісту відповідних правових норм і сутності оцінних понять (підрозділи 2.3, 3.1); вивчення юридичної практики – для узагальнення правозастосовної практики (підрозділи 3.2, 3.3).
Нормативно-правову базу дослідження становлять положення ЦК України, низки інших національних нормативно-правових актів, а також міжнародних документів. 
Емпіричною базою дослідження є матеріали судової практики національних судів, рішення Конституційного Суду України, правові позиції Європейського суду з прав людини, акти правозастосування органів влади. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації вперше за умов медичної реформи, яка стартувала з прийняттям Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 р., та з урахуванням євроінтеграційного вектора розвитку України комплексно досліджено інформацію як об’єкт цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування.
За результатами дослідження сформульовано та обґрунтовано низку наукових положень, які містять ознаки новизни та виносяться на захист:
уперше: 
1) запропоновано дефініцію правової конструкції «інформація у сфері медичного обслуговування», під якою розуміються відомості та/або дані, які формуються в умовах динаміки правовідносин у сфері медичного обслуговування, опосередковують процес організації надання і надання медичної допомоги, а також провадження іншої ліцензійної діяльності у сфері охорони здоров’я, що збережені на матеріальних носіях або відображені в електронній формі;
2) визначено інформаційну структуру у сфері медичного обслуговування, яка включає: 1) інформацію як об’єкт правовідносин у сфері медичної допомоги, яку поділяємо на: а) інформацію, що пов’язана з процесом організації надання медичної допомоги; б) інформацію, що пов’язана з наданням медичної допомоги; 2) інформацію як об’єкт правовідносин у сфері діяльності, тісно пов’язаної з медичною допомогою, яку поділяємо на: а) інформацію, що пов’язана з виробництвом лікарських засобів, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, імпортом лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів); б) інформацію, що пов’язана з діяльністю банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини; в) інформацію, що пов’язана з діяльністю зі взяття, переробки, зберігання донорської крові та її компонентів, їх реалізацією та виготовленням з них препаратів. З’ясовано обсяг приватноправової інформації в системі інформації як об’єкта правовідносин у сфері медичної допомоги; 
3) аргументовано позицію щодо інформаційної архітектоніки правової конструкції «інформація, що пов’язана з наданням медичної допомоги» як серцевини дослідження, яка включає: 1) медичну інформацію (медичні відомості/дані), до якої зачисляємо: а) стан здоров’я, б) генетичні відомості/дані; 2) інформацію немедичного характеру, тісно пов’язану з наданням медичної допомоги, яку поділяємо на: а) інформацію немедичного характеру, тісно пов’язану з медичними відомостями/даними, тобто: а) біометричні відомості/дані; б) статеві відомості/дані; 3) інформацію немедичного характеру, тісно пов’язану з приватним і сімейним життям фізичної особи (приміром, майновий стан, сімейні відносини). Відтак, формула медичної таємниці полягає у такій формі: медична інформація «плюс» інформація немедичного характеру;
4) обґрунтовано необхідність регламентації в Україні інституту помічниць на пологах (доул), зокрема шляхом запровадження регламентації у нормативних актах локального характеру (положенні про порядок проведення партнерських пологів у закладі охорони здоров’я), з метою насамперед визначення їхньої ролі в наданні інформації в сфері медичного обслуговування;
5) аргументовано необхідність внести зміни до нормативно-правової бази України, аби оптимізувати реалізацію інформаційних прав у сфері медичного обслуговування. Зокрема, запропоновано: а) ратифікувати Конвенцію про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенцію про права людини та біомедицину (1997), яку Україна лише підписала (2002), що містить чимало актуальних для національної правової системи положень, наприклад, баланс бажань пацієнта на отримання і неотримання медичної інформації, не регламентований у ст. 285 ЦК України; б) внести зміни до вікового цензу інформування малолітніх і неповнолітніх осіб при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів, а саме до ст. 8 Закону України «Про лікарські засоби», змінивши такий на досягнення повної цивільної дієздатності.
удосконалено:
6) визначення понять «медична інформація», «медична таємниця». Запропоновано такі дефініції: медична інформація – відомості та/або дані про стан здоров’я пацієнта, його діагноз, мету запропонованих діагностики та лікування, процес і результати надання медичної допомоги, прогноз можливого розвитку захворювання, у т. ч. ризики для життя і здоров’я, генетичні відомості/дані, збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді; медична таємниця – відомості та/або дані медичного і немедичного характеру, отримані у процесі організації надання і надання медичної допомоги, що стали відомі медичним працівникам та іншим особам внаслідок виконання службових та/або професійних обов’язків, що не підлягають розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством; 
7) нормативні положення щодо ознак інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування, до яких віднесено такі: 1) нематеріальний характер; 2) оборотоздатність інформації; 3) змістовність; 4) доступність; 5) повнота;  6) достовірність; 7) своєчасність;
8) нормативне положення про те, що медична інформація не може бути медичним документом, натомість відомості/дані, які становлять медичну інформацію, містяться у медичній документації, тобто на матеріальних (паперових/електронних) носіях. Медична документація є джерелом інформації, а не самою інформацією;
9) класифікацію суб’єктів, які мають право на правомірне отримання інформації, що становить об’єкт медичної таємниці, здійснену О. А. Чабан. Запропоновано такий поділ: 1) отримання медичної інформації законними представниками або іншими членами сім’ї пацієнта; 2) отримання медичної інформації у зв’язку з особливостями правового статусу (наречені, партнери тощо); 3) отримання медичної інформації у зв’язку з виконанням службових і професійних функцій (судді, працівники правоохоронних органів, адвокати й інші);
10) положення щодо кола суб’єктів збереження медичної таємниці у такий спосіб: 1) активні суб’єкти збереження медичної таємниці. До цієї категорії пропонуємо віднести лікуючого лікаря, лікарів-консультантів, інших медичних працівників, які безпосередньо залучені до процесу надання медичної допомоги пацієнту; 2) пасивні суб’єкти збереження медичної таємниці. До цієї категорії включаємо осіб, які не є медичними працівниками, проте інформація про пацієнта їм стала відома при виконанні ними службових та/або професійних обов’язків. Наприклад, водії спеціалізованого санітарного транспорту, працівники архіву, працівники департаменту/управління охорони здоров’я, працівники економічного відділу закладу охорони здоров’я та інші особи.
набули подальшого розвитку:
11) концепція охорони здоров’я, «дружньої» до дитини, що сформована в європейських стандартах прав людини, саме в інформаційних правовідносинах. Обґрунтовано необхідність імплементації цієї концепції охорони здоров’я у національну нормативну площину і медичну практику. За цієї моделі: 1) необхідно сформувати ставлення надавачів медичних послуг і медичної допомоги до дитини як до суб’єкта, а не об’єкта права; 2) незалежно від того, що дитина іноді не компетентна здійснювати свої права у сфері медичного обслуговування, а їх реалізацію забезпечують законні представники, все ж ці права належать саме їй; 3) інформацію слід надавати законному представнику, проте з урахуванням віку, рівня розуміння дитини варто надавати таку інформацію і малолітньому/неповнолітньому пацієнтові, аби він розумів, що відбувається з його організмом, які наслідки можуть настати після надання йому медичної допомоги; 4) особиста реалізація прав у сфері надання медичної допомоги виникає з моменту набуття повної цивільної дієздатності фізичною особою, що є пропозицією до удосконалення національного законодавства;
12) доктринально-практичні позиції щодо суб’єктного складу цивільних правовідносин при відшкодуванні шкоди, заподіяної працівником, яку, згідно зі ст. 1172 ЦК України, відшкодовує його роботодавець, а саме акцентовано на слушності законодавчої позиції у сфері медичного обслуговування та необхідності уніфікації судової практики, з огляду і на позицію Верховного Суду, неодноразово проголошену Касаційним цивільним судом; 
13) висновок, який базується на практиці Європейського суду з прав людини, щодо питання «дифамаційного балансу» колегіальності лікарів і критичної оцінки діяльності лікарів, при досягненні якого превалюватиме право на свободу вираження поглядів з метою захисту здоров’я і життя пацієнтів, дій в інтересах суспільства.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що сформульовані висновки та пропозиції можуть бути використані: 
– при подальших наукових розробках, підготовці навчальних і практичних посібників, підручників, довідкової та методичної літератури;
– для удосконалення нормативно-правової бази України у сфері медичного обслуговування, підготовки законодавчих змін, спрямованих на оптимізацію реалізації інформаційних прав у сфері медичного обслуговування;
– при підготовці навчальних програм, методичних рекомендацій, навчально-методичних розробок сегментів навчальних курсів «Цивільне право України», «Медичне право України» та спецкурсів на тему «Інформація у сфері медичного обслуговування»; 
– у навчальному процесі – результати дисертаційного дослідження можуть стати складовою курсу «Медичне право України», що викладається у закладах вищої юридичної та медичної освіти України, а також бути використані під час проведення науково-дослідної роботи студентів та аспірантів (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний процес Львівського торговельно-економічного університету від 14.05.2019 р.), а також для підвищення кваліфікації адвокатів (акт впровадження Національної асоціації адвокатів України від 01 липня 2019 р.).
Апробація матеріалів дисертації. Основні висновки та результати роботи оприлюднені на науково-практичних конференціях, конгресах та інших заходах, зокрема: Четвертій Європейській конференції з медичного права Європейської асоціації медичного права «Європейське медичне право і безпека пацієнтів» (м. Коїмбра, Португалія, 9–11 жовтня 2013 р.); П’ятому національному конгресі з біоетики з міжнародною участю (м. Київ, 23–25 вересня 2013 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми медичного права» (м. Одеса, 28 березня 2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Напрямки реалізації європейської стратегії «Здоров’я 2020» в Україні» (м. Полтава, 29–30 травня 2014 р.); XIX Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих учених, присвяченому пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України професора Леоніда Якимовича Ковальчука (м. Тернопіль, 27–29 квітня 2015 р.); Міжнародній науковій конференції «Людина в глобальному світі» (м. Воронеж, Російська Федерація, 18–20 травня 2015 р.); VII Міжнародному симпозіумі з біоетики, присвяченому пам’яті д. філос. н., професора Валентина Леонідовича Кулініченка «Виклики інформаційного суспільства: від біоетики до нооетики» (м. Київ, 22–23 жовтня 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю, присвяченій Дню науки «Сучасні аспекти медицини і фармації – 2017» (м. Запоріжжя, 11–12 травня 2017 р.); Науково-практичній конференції (з міжнародною участю) «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку» (м. Острог, 29 листопада 2018 р.); 7-мій Європейській конференції з медичного права «Інновації та охорона здоров’я: нові виклики для Європи» (м. Тулуза, Франція 25–27 вересня 2019 р.).
Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладені в 16 публікаціях, з яких: 5 статей – у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних науково метричних баз даних; 1 стаття – у зарубіжному науковому періодичному виданні; 10 тез – у матеріалах всеукраїнських і міжнародних науково-практичних заходів. 
Структура роботи. Структура дисертації зумовлена метою, завданнями та логікою дослідження. Робота складається з переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, що містять 9 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 227 сторінок, із них основний текст – 195 сторінок, список використаних джерел (245 найменувань) – 23 сторінки, додатки розміщено на 9 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження, охарактеризовано методи наукового пізнання, використані в дослідженні, розкрито наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, охарактеризовано особистий внесок здобувача у працях, наведено відомості про апробацію матеріалів дисертації, анонсовано структуру дисертації, зазначено її загальний обсяг.
Розділ 1 «Цивільно-правові засади інформації та інформаційних правовідносин у сфері медичного обслуговування» складається з трьох підрозділів. У підрозділі 1.1 «Цивільно-правова природа інформації та інформаційних правовідносин у сфері медичного обслуговування» проаналізовано різні наукові підходи до трактування поняття інформаційних правовідносин, визначено їх цивільно-правовий характер. Досліджено об’єкт інформаційних правовідносин і його правову природу. Визначено, що інформація в сфері медичного обслуговування як об’єкт цивільних правовідносин включає в себе інформацію у сфері медичної допомоги та інформацію у сфері діяльності, яка тісно пов’язана з медичною допомогою. З’ясовано обсяг приватноправової інформації в системі інформації як об’єкта правовідносин у сфері медичного обслуговування. Наведено визначення поняття «інформація у сфері медичного обслуговування». Підкреслено важливу роль інформації у сфері медичного обслуговування, оскільки – вона супроводжує усі відносини: від інформованої добровільної згоди на медичне втручання, інформування про право на лікування на підставі нових клінічних протоколів до можливості участі в клінічних дослідженнях.
Зазначено, що предметом дослідження є, з одного боку, приватноправова складова інформації у сфері медичного обслуговування, а з іншого, – інформація у сфері медичної допомоги як її осердя. 
Підрозділ 1.2 «Поняття та ознаки інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування» присвячено дослідженню понятійного апарату та особливостей правових категорій, зокрема медичної інформації та медичної таємниці. Наведено ознаки інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування, до яких віднесено: 1) нематеріальний характер; 2) оборотоздатність інформації; 3) змістовність; 4) доступність; 5) повнота;  6) достовірність; 7) своєчасність.
Обґрунтовано необхідність закріплення на законодавчому рівні права пацієнта самостійно ухвалювати рішення щодо обсягу інформації, яку він хоче отримати, а також можливість визначити фізичну особу, якій медична інформація про нього може бути надана. Проаналізовано доктринальні підходи до визначення поняття «лікарська таємниця». Обґрунтовано, що термін «медична таємниця» змістовно є більш ємним аніж «лікарська таємниця», оскільки виділяється не окремий суб’єкт – «лікар», який зобов’язаний зберігати інформацію у таємниці, а всі представники медичної професії, а також інші особи, які отримали інформацію внаслідок виконання службових та/або професійних обов’язків.
У підрозділі 1.3 «Види інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування» виокремлено інформацію у сфері медичного обслуговування залежно від виду правовідносин: 1) у сфері медичної допомоги: а) інформація, пов’язана з процесом організації надання медичної допомоги; б) інформація, пов’язана з наданням медичної допомоги; 2) у сфері діяльності, тісно пов’язаної з медичною допомогою: а) інформація, пов’язана з виробництвом лікарських засобів, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, імпортом лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів); б) інформація, пов’язана з діяльністю банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини; в) інформація, пов’язана з діяльністю зі взяття, переробки, зберігання донорської крові та її компонентів, їх реалізацією та виготовленням з них препаратів. Запропоновано таке тлумачення змісту інформації, пов’язаної з наданням медичної допомоги: 1) медичні відомості/дані: а) інформація про стан здоров’я; б) генетичні відомості/дані; 2) інформація немедичного характеру, тісно пов’язана з наданням медичної допомоги: а) статеві відомості/дані; б) біометричні відомості/дані; 3) інформація немедичного характеру, тісно пов’язана з приватним і сімейним життям. Окреслено перелік ознак інформації у сфері медичного обслуговування – відкрита, конфіденційна та службова. Висвітлено вимогу, згідно з якою медичні працівники в процесі виконання професійних обов’язків мають право на ознайомлення з інформацією, яка безпосередньо не відноситься до медичних відомостей/даних чи інформації, але тісно пов’язана з наданням медичної допомоги, проте опосередковано така інформація може впливати на здоров’я людини (інформація, пов’язана з приватним і сімейним життям).
Розділ 2 «Цивільно-правові способи реалізації інформаційних прав у сфері медичного обслуговування» складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 2.1 «Поняття та види інформаційних прав у сфері медичного обслуговування» розкрито дисонанс у трактуванні різними нормативними актами віку, починаючи з якого особа має право на інформацію. Обґрунтовано необхідність запровадження у національну нормативну площину і медичну практику концепції охорони здоров’я, «дружньої» до дитини, відповідно до інформаційної складової якої, поруч із батьками або іншими законними представниками, малолітні/неповнолітні особи повинні мати право на отримання медичної інформації в доступній для їхнього віку формі з урахуванням психофізіологічної зрілості й емоційного стану.
Запропоновано внести зміни в ст. 285 ЦК України та п. «е» ч.1 ст. 6, а також ст. 39 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», закріпивши в цих нормативних актах право на отримання медичної інформації не лише батьками або іншими законними представниками, а й дитиною до набуття статусу повної цивільної дієздатності з урахуванням її віку та можливості сприйняття. Обґрунтовано необхідність закріплення на законодавчому рівні порядку ознайомлення з медичною документацією, а саме права пацієнта на отримання копій первинної медичної документації, адже це дасть можливість пацієнтові чи його законному представникові не лише ознайомитись з медичною інформацією, а й, за бажання, реалізувати право на консультацію в іншого фахівця, з урахуванням уже отриманих медичних відомостей/даних про особу.
Досліджено обсяг відомостей, що становлять медичну таємницю, зокрема до них віднесено медичну інформацію та інформацію немедичного характеру. Розроблено пропозиції законодавчих змін для удосконалення ст. 286 ЦК України.
У підрозділі 2.2 «Особливості реалізації інформаційний прав у сфері медичного обслуговування» розкрито порядок звернення за отриманням медичної інформації особи, яка перебуває в закладі охорони здоров’я, та особи, яка перебуває поза ним, а також порядок доступу членів її сім’ї до інформації про особу, яка померла.
Обґрунтовано необхідність внесення змін до законодавства щодо визначення кола осіб, які можуть бути присутніми при пологах, а також застереження щодо нерозголошення відомостей, які становлять медичну таємницю. Запропоновано прийняти Положення про порядок проведення партнерських пологів з чітким визначенням переліку осіб, які можуть бути присутніми на пологах, у тому числі зі затвердженням статусу помічниці на пологах (доули) та з визначенням її ролі при наданні медичної допомоги.
Досліджено питання реалізації права на таємницю про стан здоров’я у контексті допуску студентів, лікарів-інтернів, слухачів закладів вищої медичної освіти до пацієнтів, проаналізовано судову практику в цьому аспекті та запропоновано вирішити це питання за допомогою договору про співпрацю між клінічним закладом охорони здоров’я і закладом освіти з тим, аби однопрофільна кафедра забезпечувала дотримання регламенту обробки персональних даних студентами, інтернами, слухачами. Окреслено коло суб’єктів, яким надається можливість правомірного отримання інформації, що становить медичну таємницю.
У підрозділі 2.3 «Здійснення інформаційних прав в окремих сферах надання медичної допомоги» проведено нормативний аналіз реалізації інформаційних прав в окремих сферах надання медичної допомоги. Досліджено проблематику залучення до клінічних випробувань малолітніх і неповнолітніх осіб і порядок реалізації ними інформаційних прав. Запропоновано внести зміни до законодавства України стосовно можливості залучення малолітніх і неповнолітніх до клінічних випробувань (терапевтичних) виключно у випадках, коли інше лікування неможливе.
Обґрунтовано необхідність ратифікувати Конвенцію про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенцію про права людини та біомедицину (1997), яку Україна лише підписала, проте не ратифікувала, та додаткові протоколи до неї. Цей документ містить чимало актуальних для національної правової системи положень, зокрема таких, що збалансовують бажання пацієнта на отримання й неотримання медичної інформації, не регламентовані у ст. 285 ЦК України, принцип «попереднього розпорядження», порядок проведення біомедичних досліджень, заборону клонування та ін. Конвенція спрямована на створення такого середовища в державі, в якому кожна людина може почуватися безпечно та захищено, відчувати повагу до її гідності, особистої недоторканності та переконань. Положення Конвенції й додаткових протоколів слугуватимуть заповненню законодавчого вакууму щодо окремих питань, не врегульованих на національному рівні, ефективному захисту прав людини, утвердженню принципів правової держави та підсиленню конституційних цінностей, визначених у ст. 3 Основного Закону України.
Визначено особливість сурогатного материнства в контексті реалізації інформаційних прав, зокрема щодо можливості отримання інформації про стан здоров’я сурогатної матері генетичними батьками дитини. Крім того, право на інформацію про плід матимуть не лише генетичні батьки і сурогатна матір, а й в окремих випадках – чоловік сурогатної матері.
Запропоновано внести зміни в Закон України «Про психіатричну допомогу» щодо віку, з якого особа може реалізувати досліджуване право, зокрема закріпивши право на інформацію з досягненням повної цивільної дієздатності.
Розділ 3 «Цивільно-правовий захист інформаційних прав у сфері медичного обслуговування і відповідальність за їх порушення» складається з трьох підрозділів. У підрозділі 3.1 «Методологічні засади цивільно-правового захисту інформаційних прав у сфері медичного обслуговування» охарактеризовано різні наукові підходи до визначення поняття «цивільно-правовий захист». Досліджено теорії і засади тлумачення суті цивільно-правового захисту. Наведено власне визначення, згідно з яким цивільно-правовий захист прав для цілей наукового дослідження – це законодавчо окреслена діяльність суб’єкта цивільних правовідносин із застосуванням відповідних форм, способів і засобів, спрямована на відновлення порушеного права, пов’язаного з неправомірною поведінкою правопорушника. Досліджено різні наукові концепції до теорії захисту та висвітлено найбільш вдалу концепцію діяльності, яка акцентує увагу на діяльності щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав застосуванням форм, способів і засобів захисту цих прав.
У підрозділі 3.2 «Форми та способи цивільно-правового захисту інформаційних прав у сфері медичного обслуговування» підтримано найбільш прийнятну для застосування концепцію, яка розрізняє дві основні форми захисту: юрисдикційну (діяльність уповноважених державних органів щодо захисту порушених або оспорюваних прав) і неюрисдикційну (дії фізичних або юридичних осіб з приводу захисту прав і охоронюваних законом інтересів, які вони здійснюють самостійно, без звернення за допомогою до державних і судових органів). У межах юрисдикційного захисту запропоновано виокремити загальний (звернення у судовому порядку за захистом порушених прав) і спеціальний порядок (звернення до органів держаної влади чи місцевого самоврядування або до посадових чи службових осіб з метою сприяння відновленню порушених прав) захисту порушених прав. Щодо неюрисдикційної форми захисту – розглянуто самозахист як її різновид.
У підрозділі 3.3 «Цивільно-правова відповідальність за порушення інформаційних прав у сфері медичного обслуговування» акцентовано увагу на слушності законодавчої позиції у сфері медичного обслуговування щодо суб’єктного складу при відшкодуванні шкоди, заподіяної працівником, яку, згідно зі ст. 1172 ЦК України, відшкодовує роботодавець за свого працівника, та необхідності уніфікації судової практики, з огляду і на позицію Верховного Суду, неодноразово проголошену Касаційним цивільним судом.
Сформульовано «дифамаційний баланс» між колегіальністю лікарів і критичною оцінкою діяльності лікарів досягатиметься при превалюванні права на свободу вираження поглядів з метою захисту життя і здоров’я пацієнтів, дій в інтересах суспільства, що ґрунтується на практиці Європейського суду з прав людини.
ВИСНОВКИ
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення наукових завдань, що знайшло відображення у загальнотеоретичній характеристиці інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування, зокрема розкрито зміст поняття «інформація у сфері медичного обслуговування» та з’ясовано правову природу інформаційних відносин у цій царині, визначено способи реалізації інформаційних прав у сфері медичного обслуговування, окреслено цивільно-правову відповідальність за порушення інформаційних прав з метою удосконалення доктрини та чинного законодавства.
Вирішення наукових завдань надало можливість сформулювати низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення мети дослідження:
Інформація у сфері медичного обслуговування – відомості та/або дані, які формуються в умовах динаміки правовідносин у сфері медичного обслуговування, опосередковують процес організації надання і надання медичної допомоги, а також провадження іншої ліцензійної діяльності у сфері охорони здоров’я, що збережені на матеріальних носіях або відображені в електронній формі.
Встановлено при з’ясуванні приватноправової складової інформації у сфері медичного обслуговування, що: 1) інформація, пов’язана з процесом організації надання медичної допомоги та безпосередньо з надання медичної допомоги, є серцевиною інформаційних правовідносин у сфері медичного обслуговування та ключовою при вузькому трактуванні значення медичного обслуговування, за якого медична допомога прирівнюється до медичного обслуговування; 2) інформація, пов’язана з наданням медичної допомоги, є приватноправовою за природою; 3) специфіка інформаційних відносин в аналізованій сфері, з огляду на правову суть, полягає у правовому інформаційному обігу – циркулюванні інформації в межах медичного обслуговування між різними складовими з урахуванням початкової точки, якою є сфера надання медичної допомоги.
Інформаційна структура у сфері медичного обслуговування включає: 1) інформацію як об’єкт правовідносин у сфері медичної допомоги, яку поділено на: а) інформацію, що пов’язана з процесом організації надання медичної допомоги; б) інформацію, що пов’язана з наданням медичної допомоги; 2) інформацію як об’єкт правовідносин у сфері діяльності, тісно пов’язаної з медичною допомогою, яку поділено на: а) інформацію, що пов’язана з виробництвом лікарських засобів, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, імпортом лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів); б) інформацію, що пов’язана з діяльністю банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини; в) інформацію, що пов’язана з діяльністю зі взяття, переробки, зберігання донорської крові та її компонентів, їх реалізацією та виготовленням з них препаратів. З’ясовано обсяг приватноправової інформації в системі інформації як об’єкта правовідносин у сфері медичної допомоги. Подальшого дослідження потребують інформація та інформаційні правовідносини у сфері медичного обслуговування, що мають публічно-правову природу. 
Запропоновано таку архітектоніку правової конструкції «інформація, що пов’язана з наданням медичної допомоги» як серцевини дослідження: 1) медична інформація (медичні відомості/дані), до якої віднесено: а) стан здоров’я, б) генетичні відомості/дані; 2) інформація немедичного характеру: 2.1) інформація немедичного характеру, тісно пов’язана з медичними відомостями/даними: а) біометричні відомості/дані; б) статеві відомості/дані; 2.2) інформація немедичного характеру, тісно пов’язана з приватним і сімейним життям фізичної особи (приміром, про майновий стан, сімейні відносини). Відтак, формула медичної таємниці полягає у такій формі: медична інформація «плюс» інформація немедичного характеру.
Медична інформація – відомості та/або дані про стан здоров’я пацієнта, його діагноз, мету запропонованих діагностики й лікування, процес і результати надання медичної допомоги, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі ризики для життя і здоров’я, генетичні відомості/дані, збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Ознаками інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування є: 1) нематеріальний характер; 2) оборотоздатність інформації; 3) змістовність; 4) доступність; 5) повнота; 6) достовірність; 7) своєчасність.
Ознаками медичної інформації є: 1) достовірність; 2) повнота; 3) доступність; 4) своєчасність. Обґрунтовано, що в окремих випадках лікар може обмежити обсяг надання такої інформації пацієнтові, враховуючи його стан здоров’я або за бажанням самого пацієнта, причому надати таку інформацію іншій особі можна виключно за згодою пацієнта.
Медична таємниця – відомості та/або дані медичного і немедичного характеру, отримані у процесі організації надання й надання медичної допомоги, що стали відомі медичним працівникам та іншим особам при виконанні службових та/або професійних обов’язків, яка не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством.
Необхідно дотримуватись законодавчого балансу щодо запровадження єдиного вікового цензу, з якого в особи виникатимуть право на інформацію, право на таємницю, право на згоду та право на відмову від медичного втручання, право на вибір лікаря та право на вибір закладу охорони здоров’я, а також системність і цілісність запровадження таких нормативних змін. Запропоновано пронизати законодавство «червоною ниткою» змін, визначивши віковий ценз – досягнення повної цивільної дієздатності для реалізації прав фізичної особи на інформацію та на таємницю, на згоду та на відмову від медичного втручання, на вибір закладу охорони здоров’я та на вибір лікаря.
Доцільним вбачається ратифікувати Конвенцію про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенцію про права людини та біомедицину (1997), яку Україна лише підписала (2002), проте не ратифікувала, оскільки цей міжнародний документ містить чимало актуальних для національної правової системи положень, зокрема щодо права пацієнта, за його бажанням, не отримувати медичну інформацію, яке не регламентоване у ст. 285 ЦК України.
Необхідно впровадити в законодавство України концепцію охорони здоров’я, «дружньої» до дитини, що передбачає формування ставлення надавачів медичних послуг і медичної допомоги до дитини як до суб’єкта, а не об’єкта права, незалежно від того, що дитина іноді не компетентна здійснювати свої права у сфері медичного обслуговування, а їх реалізацію забезпечують законні представники. Деталізовано цю концепцію в інформаційних правовідносинах й окреслено, що дитина повинна мати право на отримання медичної інформації в доступній для її віку формі з урахуванням психофізіологічної зрілості й емоційного стану, проте особиста реалізація права на медичну інформацію виникатиме з моменту набуття повної цивільної дієздатності.
Доцільно закріпити в законодавстві норму, яка б давала можливість фізичній особі, її законному представнику чи іншим уповноваженим особам мати право на отримання копій первинної медичної документації. Таке законодавче положення дасть змогу особі чи її законному представнику не лише ознайомитись з медичною інформацією, а й, за бажання, реалізувати право, гарантоване ст. 6 Основ та ст. 287 ЦК України на допуск до особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні, інших медичних працівників для консультації, з урахуванням уже отриманих медичних відомостей/даних про особу.
Суб’єктів, на яких покладено обов’язок зберігати медичну таємницю, залежно від способу отримання такої інформації, доцільно поділяти на: 1) активних суб’єктів збереження медичної таємниці (лікуючий лікар, лікарі-консультанти, інші медичні працівники, які безпосередньо залучені до процесу надання медичної допомоги пацієнтові); 2) пасивних суб’єктів збереження медичної таємниці (особи, які не є медичними працівниками, проте інформація про пацієнта їм стала відома при виконанні своїх службових та/або професійних обов’язків, наприклад, водій спеціалізованого санітарного транспорту).
Необхідно прийняти Положення про порядок проведення партнерських пологів з чітким визначенням переліку осіб, які можуть бути присутніми на пологах, у тому числі з закріпленням правового статусу доул (помічниць) та їхньої ролі при родорозродженні, обсягу повноважень і відповідальності за розголошення медичної таємниці.
Потребує змін спеціальне законодавство, яке регулює окремі сфери надання медичної допомоги з метою однакового застосування норм. Зокрема, необхідно передбачити в Законі України «Про психіатричну допомогу» положення, яким фізичній особі надається право на інформацію з набуттям статусу повної цивільної дієздатності, аналогічне положення пропонуємо закріпити і в Законі України «Про лікарські засоби». 
Ключовою ознакою цивільно-правової відповідальності в сфері медичного обслуговування, що пов’язано зі здійсненням інформаційних правовідносин, є її компенсаторний характер, за якого досягатиметься баланс інтересів суб’єктів правовідносин, що полягатиме, з одного боку, в тому що пацієнти, яким заподіяно шкоду інцидентом, пов’язаним із їхньою безпекою, матимуть право на одержання фінансової компенсації, а з іншого, – забезпечуватиметься юридичний захист медичних працівників, тобто гарантуватиметься можливість цивільно-правових санкцій, без притягнення до дисциплінарної чи кримінальної відповідальності. Європейський суд з прав людини висловив позицію, з якою погоджуємося (зокрема, у справах «Шиліх проти Словенії», «Марчук проти України», «Оял проти Турецької Республіки»): потерпілі в будь-якому випадку повинні мати правові засоби захисту і це, в розумінні ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, не завжди кримінально-правові засоби, а й цивільно-правові, спрямовані на відшкодування шкоди (матеріальної та моральної). 
Необхідно внести зміни до ст. 70 Цивільного процесуального кодексу України в частині визначення з-поміж суб’єктів, які не можуть бути допитані як свідки, осіб, які обробляють інформацію, яка становить медичну таємницю, із законодавчим закріпленням пріоритету звільнення від обов’язку збереження таємниці саме пацієнтом або його законним представником.
Забезпечити уніфікацію судової практики, в тому числі у сфері медичного обслуговування, через утвердження при правозастосуванні доктринально-практичних положень щодо суб’єктного складу при відшкодуванні шкоди, заподіяної працівником, яку відшкодовує його роботодавець, з огляду на позицію Верховного Суду, неодноразово проголошену Касаційним цивільним судом, та законодавчу норму, закріплену в ст. 1172 ЦК України.
«Дифамаційний баланс» між колегіальністю лікарів і критичною оцінкою діяльності лікарів досягатиметься при превалюванні права на свободу вираження поглядів з метою захисту життя і здоров’я пацієнтів, дій в інтересах суспільства, що ґрунтується на практиці Європейського суду з прав людини.
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АНОТАЦІЯ
Терешко Х.Я. Інформація як об’єкт цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, Київ, 2019.
Дисертація присвячена комплексному дослідженню інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування, з’ясуванню її правової природи та суті. Розкрито структуру інформації у сфері медичного обслуговування, яка охоплює публічно-правовий і приватноправовий компоненти. Сформульовано архітектоніку поняття «інформація, пов’язана з наданням медичної допомоги». Досліджено поняття та види інформаційних прав, а також особливості їх реалізації. Запропоновано імплементувати концепцію охорони здоров’я, «дружньої» до дитини, що передбачає в інформаційних правовідносинах надання малолітньому/неповнолітньому права на медичну інформацію в доступній для його віку формі з урахуванням психофізіологічної зрілості й емоційного стану. Окреслено особливості здійснення інформаційних прав в окремих сферах надання медичної допомоги. Визначено обсяг відомостей, що становлять медичну таємницю, зокрема: 1) відомості/дані про стан здоров’я пацієнта (діагноз, прогноз, результати обстежень та інші відомості); 2) генетичні відомості/дані; 3) біометричні відомості/дані; 4) статеві відомості/дані та 5) відомості, що стосуються приватного і сімейного життя.
Проаналізовано особливості і проблеми захисту інформаційних прав, цивільної відповідальності крізь призму національної судової практики та практики Європейського суду з прав людини.
У дисертаційній роботі сформульовані науково обґрунтовані пропозиції щодо реалізації інформаційних права та правозастосування, а також для удосконалення законодавства у сфері медичного обслуговування.
Ключові слова: інформація у сфері медичного обслуговування, цивільні правовідносини, інформаційні правовідносини у сфері медичного обслуговування, медична інформація, медична таємниця, медична допомога, медичне обслуговування, персональні дані. 
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Терешко Х.Я. Информация как объект гражданских правоотношений в сфере медицинского обслуживания. – На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины, Киев, 2019.
Диссертация посвящена комплексному исследованию информации как объекта гражданских правоотношений в сфере медицинского обслуживания, выяснению ее правовой природы и сущности. Раскрыта структура информации в сфере медицинского обслуживания, охватывающая публично-правовой и частноправовой компоненты. Сформулирована архитектоника понятия «информация, связанная с оказанием медицинской помощи». Исследованы понятие и виды информационных прав, а также особенности их реализации. Предложено имплементировать концепцию охраны здоровья, «дружественную» к ребенку, предусматривающую в информационных правоотношениях предоставление малолетнему/несовершеннолетнему право на медицинскую информацию в доступной для его возраста форме с учетом психофизиологической зрелости и эмоционального состояния. Определены особенности осуществления информационных прав в отдельных сферах оказания медицинской помощи. Определен объем сведений, составляющих медицинскую тайну, в частности: 1) сведения/данные о состоянии здоровья пациента (диагноз, прогноз, результаты обследований и другие сведения); 2) генетические сведения/данные; 3) биометрические сведения/данные; 4) половые сведения/данные и 5) сведения, касающиеся частной и семейной жизни.
Проанализированы особенности и проблемы защиты информационных прав, гражданской ответственности сквозь призму национальной судебной практики и практики Европейского суда по правам человека.
В диссертационной работе сформулированы научно обоснованные предложения по реализации информационных права и правоприменения, а также по усовершенствованию законодательства в сфере медицинского обслуживания.
Ключевые слова: информация в сфере медицинского обслуживания, гражданские правоотношения, информационные правоотношения в сфере медицинского обслуживания, медицинская информация, медицинская тайна, медицинская помощь, медицинское обслуживание, персональные данные.
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The thesis is devoted to the complex research of information as an object of 
civil legal relations in the field of health care and to clarification of its legal nature and essence as well. In the context of medical reform, the whole range of issues of the health care services has become very relevant, especially in the aspect of information that affects the exercise of a large number of rights foreseen, in particular, by the Civil Code of Ukraine. The research reveals the structure of information in the field of health care, which covers the public-law and private-law components. The architectonics of the “information related to the provision of medical assistance” concept has been formulated. The important role of information in the field of health care has been emphasized, because it accompanies all relationships in the named field: in the form of informed voluntary consent to medical intervention, informing about the possibility of treatment on the basis of new clinical protocols, about the possibility of participation in clinical trials. The research determines that information in the field of health care, as an object of civil legal relations, includes information in the field of medical assistance and information in the field of activity that is closely related to medical assistance.
It has been noted that the subject matter of the research is, on the one hand, the private-law component of information in the field of health care, and on the other, information in the field of medical assistance as its core. The concepts and types of information rights, as well as features of their realization have been researched. The author proposes to implement the concept of child-friendly health care, which envisages the provision of the right to medical information in an accessible form for his / her age, taking into account psycho physiological maturity and emotional state, to a minor / underage, in information relations. The peculiarities of exercising information rights in certain areas of medical care have been outlined. The necessity to amend the legislation in order to determine the range of persons who may be present during childbirth, as well as the precaution of not disclosing information that constitutes medical secrecy, has been substantiated. The scope of medical confidential information, including: 1) patient’s health information (diagnosis, prognosis, survey results and other information); 2) genetic information / data; 3) biometric information / data; 4) gender information / data and 5) privacy and family information, has been determined.
The peculiarities and problematic issues of information rights protection, civil liability, have been analyzed in the light of national jurisprudence and case law of the European Court of Human Rights. The attention has been paid to the correctness of the legislative position in the field of medical care regarding the subject composition in the relations of compensation of the harm caused by the employee, which, according to Art. 1172 of the Civil Code of Ukraine, is being compensated by the employer for its employee, and the need to unify the jurisprudence, in view and position of the Supreme Court, repeatedly proclaimed by the Civil Court of Cassation. The author formulates “defamatory balance” between the collegiality of doctors and the critical appraisal of the activities of doctors, in which achievement the right to freedom of expression for the protection of the health and life of patients and actions in the public interest based on the case law of the European Court of Human Rights will prevail.
Scientifically substantiated proposals on the implementation of information rights and enforcement, as well as those on the improvement of the legislation in the field of health care have been formulated in the thesis.
Key words: information in the field of health care, civil legal relations, information legal relations in the field of health care, medical information, medical secret, medical assistance, medical care, personal data.
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