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В сучасному світі, мабуть, немає більш актуальних тем для наукового 

дослідження, ніж інформація і медицина, а відтак – з одного боку – і право на 

інформацію, інформаційні права, а з іншого – право на медичну допомогу, на 

медичну інформацію, право на медичну таємницю. Людство бажає жити в 

інформаційну добу, з усіма благами, які надає технічний прогрес і одночасно 

мати гарне здоров'я і ефективну, людяну, професійну медецину. Тема 

дисертаційного дослідження Х.Я.Терешко присвячена одночасно обом цим 

напрямкам – її зацікавили, як видно із назви роботи, інформація як об'єкт 

цивільних правовідносин (а приватне право – це найбільш природне для 

існування інформації середовище) у сфері медичного обслуговування і 

інформаційним відносинам у цій царині. Свій вибір диссертантка пояснила 



тим, що ця проблематика є людиноцентристською, сенсетивною, а звідси – і 

інформація як об'єкт приватного права, характеризується особливою 

вразливістю, про що неодноразово йшлося в Європейському суді з прав 

людин, оскільки «охорона відомостей особистого характеру (особливо 

медичних даних) має основоположне значення для здійснення права на 

повагу до приватного і сімейного життя» (с.5 дисертації, с.1 автореферату). 

Не можна не погодитись з цією тезою – тож обрана тема дослідження 

Х.Я.Терешко «Інформація як об'єкт цивільних правовідносин у сфері 

медичного обслуговування» знаходиться на вістрі актуальності і своєчасності 

для її розкриття. Тема не лише актуальна, але і складна, з урахуванням двох 

значних за своїм розвитком і досягненнями напряимків у науці права – 

інформаційного приватного права та інформаційного публічного права. 

Автор схиляється до розуміння інформації передусім як об'єкту приватного 

права, природного за своїм змістом блага – інформації і розглядає його у 

непростій для з'ясування у праві сфері медичного обслуговування. Втім, 

відразу зазначимо, що дисертантка успішно справляється з вирішенням 

найскладніших дискусійних питань, акцентуючи увагу навіть на таких 

важливих і ще недостатньо вивчених проблемах, як напрямки розвитку 

інформаційного суспільства, он-лайн послуги і «електронна» охорона 

здоров'я, вміло справляється із складною спеціальною термінологію, яка 

породжена такими глобальними сферами життя як інформаційна і охорона 

здоров'я, медичне обслуговування, пропонуючи можливості її використання 

у законодавстві і практиці судів. В науці, і не тільки правовій точаться не 

перший рік багато дискусій і щодо інформації, інформаційних прав, і щодо 

охорони здоров'я, медичної допомоги і медичного обслуговування, але і 

наведених проблем достатньо, щоб зрозуміти, Що Х.Я.Терешко присвятила 

своє дослідження не лише складній теоретично тематиці, але такій, що має 

неабияке практичнее значення, стосується кожної людини, життя якої 

неможливо уявити сьогодні без права на інформацію як на особисте 

немайнове благо і права на медичне обслуговування. Відразу справляє 

позитивне враження саме формулювання Х.Я.Терешко теми дисертації. 



Судячи із назви, автор обирає позицію цивіліста у розумінні інформації саме 

як об'єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування і це 

дозволяє їй у подальшому побудувати усе своє дослідження, спираючись на 

багаторічний досвід представників школи інформаційного приватного права. 

Саме це дозволило дисератантці вирішити основне питання, яке вона 

поставила перед собою у назві дисертації, дослідити інформацію як об'єкт 

саме цивільних правовідносин, коли йдеться про медичне обслуговування, на 

основі аналізу вітчизних та міжнародно – правових джерел, судової практики 

– вітчизняної і зарубіжної, Європейського Суду з прав людини. Актуальність 

проведенного Х.Я.Терешко дослідження пояснюється, таким чином, 

невпинним розвитком інформаційного суспільства та інформаційних 

відносин в усіх сферах життя і галузях науки, що супроводжує процес 

активної розбудови в нашій країні ринкової економіки, заснованій на 

використанні досягнень в інформаційній сфері та інтеграції України у 

міжнародне економічне інформаційне співтовариство. Автор говорить в 

унісон із спеціалістами, які прагнуть привести вітчизняне законодавство у 

відповідність із загальновизнаними міжнародними стандарстами у сфері 

охорони здоров'я і цивілістів, які відстоюють право на інформацію для усіх 

учасників цих відносин. Можна погодитися з автором у тому, що 

«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» (с.5 - 6 дисертації, с.1 автореферату). 

Як зазначалося вище, представники вітчизняної правової доктрини 

неодноразово приділяли увагу дослідженню інформації, інформаційних 

відносин. Відтак наука цивільного права поповнилася з моменту прийняття 



чинного ЦК України низкою праць вітчизняних цивілістів, присвячених 

аналізу інформації як блага, як об’єкта цивільних правовідносин, як таємниці 

про стан здоров’я, медичної, лікарської таємниці тощо. Серед таких робіт 

слід згадати, перш за все, дисертаційні дослідження за спеціальністю 

12.00.03: Є.В.Петрова «Інформація як об’єкт цивільних правовідносин» 

(Харків, 2003 р.); О.А.Чабан «Право фізичної особи на таємницю про стан 

здоров’я в Україні» (Київ, 2018 р.) та ряд інших. Х.Я.Терешко сприйняла 

також ряд концептуальних підходів свого наукового керівника І.Я.Сенюти, 

що слід охарактеризувати як позитив. Навіть сама назва роботи співзвучна із 

підходом І.Я.Сенюти щодо такої категорії як «медичне обслуговування», яке 

покладено в основу її наукових поглядів. Особливе місце серед робіт 

обраного автором спрямування безперечно мають посісти і розробки самої 

дисертантки, зокрема, у напрямку досліджень інформації як об’єкту 

цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування, вітчизняних та 

міжнародних аспектів цієї проблеми. Під час аналізу питань, присвячених 

безпосередньо особистим немайновим правам фізичних осіб, включаючи 

право на інформацію, правовідносин у сфері охорони здоров’я, інформації як 

об’єкту цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування й 

інформаційним відносинам у цій царині як цивільно – правовим категоріям, 

дисертанткою використовувалися також монографічні праці і статті 

вітчизняних та зарубіжних авторів: А.М.Савицької, З.В.Ромовської, 

Р.О.Стефанчука, С.Б.Булеци, А.А.Герц, І.Я.Сенюти, С.Г.Стеценка та ряду 

інших, які згадуються і аналізуються у тексті і у списку використаних 

джерел. Водночас не можна не звернути уваги, що у вищезазначених 

вітчизняних роботах цивілістів не аналізувалися до цього часу проблеми 

інформації саме як об’єкту цивільних правовідносин у сфері медичного 

обслуговування, тим паче у розрізі актуального порівняння українського 

законодавства і практики його застосування із міжнародним досвідом у цих 

питаннях. Не розкривались у такому сенсі і обсязі питання структури 

інформації у сфері медичного обслуговування, яка охоплює публічно – 

правовий і привтно – правовий компоненти; не пояснювалось поняття 



«інформація, пов’язана з наданням медичної допомоги», не досліджувались 

поняття та види інформаційних прав і особливості їх реалізації у названій 

сфері, не визначався обсяг відомостей, що становлять медичну таємницю.  

Крім перерахованого, дисертаційна робота Х.Я.Терешко є комплексним 

дослідженням особливостей інформації як об’єкту цивільних правовідносин 

як елементу змісту інформаційних правовідносин у сфері медичного 

обслуговування, яке виконано на підставі чинного законодавства України та 

сучасної практики його застосування, основних міжнародно – правових актів 

у названій сфері. Автором сформульовано теоретичні та практичні 

рекомендації щодо подальшого розвитку та удосконалення законодавства 

України у сфері медичного обслуговування з урахуванням його 

інформаційної складової. Описаний вище підхід дозволив дисертантці 

розробити низку нових положень, висновків і пропозицій щодо особливостей 

інформації як об’єкту цивільних правовідносин у сфері медичного 

обслуговування і удосконалити раніше сформульовані положення, розвинути 

науку цивільного права, удосконалити вітчизняне законодавство, в тому 

числі з урахуванням сучасних міжнародних тенденцій. Усе зазначене 

свідчить про значну актуальність обраної автором теми дисертаційного 

дослідження. 

Х.Я.Терешко поставила за мету комплексно розробити науково – 

прикладні засади 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 (с. 7 

дисертації, с. 2-3 автореферату). Поставлена мета досягнута дисертанткою 

завдяки вдало сформульованим завданням дослідження, серед яких зокрема: 

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 (с. 7 - 8 дисертації; с. 3 автореферату). Досягненню поставленої 

мети сприяло також використання ряду загальнонаукових і спеціальних 

методів наукового дослідження, зокрема, діалектичного, аналізу і синтезу; 

індукції та дедукції; системний та ряд інших. Слід при цьому зазначити, що 

насправді в роботі використано більше методів наукового пізнання, ніж 

зазначено у Вступі до роботи (с. 8 -9 дисертації, 3 – 4 автореферату). Це 

також порівняльно – правовий, історичний та ряд інших методів, які можна 

побачити при ознайомленні з текстом дисертації. 

Нормативно-правову базу дослідження становлять положення ЦК 

України, низки інших національних нормативно-правових актів, а також 

міжнародних документів. Емпіричною основою дослідження, окрім названих 

самою дисертанткою, таких як матеріали судової практики національних 

судів, рішення Конституційного Суду України, правові позиції Європейського 

суду з прав людини, акти правозастосування органів влади. Втім, в роботі є 

також інші міжнародні акти у медичній сфері і сфері інформаційних 

відносин, акти цивільного законодавства України та законодавства 

зарубіжних країн тощо.  



Дисертація Х.Я.Терешко безпосередньо пов'язана з відповідними 

науковими темами, програмами, планами державного рівня, державними та 

галузевими науковими програмами, пріоритетними напрямками розвитку 

науки і законодавства, визначеними Верховною Радою України, а також з 

розробкою основних проблем цивільного права, що здійснюються за 

науковими програмами, затвердженими Національною Академією правових 

наук України. Тема дисертаційного дослідження пов’язана, як справедливо 

зазначається на с.6-7 дисертації (с.2 автореферату) з організаційними й 

законотворчими процесами щодо гармонізації та адаптації національного 

законодавства до права Європейського Союзу, реформуванням правової 

системи держави та поступовим приведенням 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. 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)». Робота виконана відповідно до планів 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).  

Науково - теоретичну базу дослідження склала значна кількість праць 

відомих українських і зарубіжних вчених-цивілістів, правознавців, 



спеціалістів у сфері інформаційного та медичного права (с.6 дисертації, с.2 

автореферату; с.196 – 219 дисертації).  

Автор вірно визначила об’єктом свого дослідження інформацію як об’єкт 

цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування і як цивільно-

правову категорію, а також інформаційні правовідносини (с.8 дисертації, с.3 

автореферату), а предметом - закономірності й перспективи розвитку правової 

категорії ― інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного 

обслуговування (с.8 дисертації, с.3 автореферату).  

В цілому вдалою і обумовленою, перш за все, метою і предметом 

дослідження, можна оцінити структуру дисертації, яка складається з переліку 

умовних позначень, вступу, трьох розділів, що містять дев’ять підрозділів, 

висновку, списку використаних джерел і додатків. Цьому передують анотації 

і список опублікованих праць за темою дисертації здобувача. Загальний 

обсяг дисертації становить 227 сторінок, з яких основного тексту – 195 

сторінок. Список використаних джерел становить 245 найменувань і займає 

23 сторінки, додатки містяться на 9 сторінках. Серед додатків – Додаток А 

«Список опублікований праць за темою дисертації» на 3 сторінках, Додаток 

Б – Рис.1 «Інформація як об’єкт правовідносин у сфері медичної допомоги», 

Рис 1 і Рис. 2 «Інформація як об’єкт правовідносин у сфері діяльності, тісно 

пов’язаної з медичною допомогою» - на 3 стор.; Додаток В «Акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження» на 2 стор.; Додаток 

Г «Акт про впровадження результатів дисертаційного дослідження…» на 1 

стор. 

Оцінюючи зміст дисертації, передусім підкреслимо, що усі розділи та 

підрозділи як за своїм змістом, так і висновками, а також для мети їх 

використання для розвитку доктрини приватного права і вітчизняного 

законодавства можна назвати вдало викладеними і перспективними. 

Так, Розділ 1 «Цивільно – правові засади інформації та інформаційних 

правовідносин у сфері медичного обслуговування», присвячений загальній 

характеристиці інформації та інформаційних правовідносин у сфері, що 

цікавить, складається із трьох підрозділів, в яких розкриваються питання 



цивільно – правової природи інформації та інформаційних правовідносин у 

сфері медичного обслуговування, поняттю та ознакам інформації як об’єкта 

цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування; видам 

інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного 

обслуговування (с.16 – 66 дисертації). Можна схвалити підхід автора щодо 

характеристики природи інформації та інформаційних правовідносин у сфері 

медичного обслуговування як цивільно – правової. Автор справедливо 

підкреслює важливу роль інформації у сфері медичного обслуговування – 

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. 

Не лише теоретичний, але і значний практичний інтерес викликає 

Розділ 2 «Цивільно – правові способи реалізації інформаційних прав у сфері 

медичного обслуговування», в якому автор досліджує поняття та види 

інформаційних прав у сфері медичного обслуговування (с.68 – 88 дисертації), 

особливості реалізації інформаційних прав у сфері медичного 

обслуговування (с.88 – 112 дисертації); а також здійснення інформаційних 

прав в окремих сферах надання медичної допомоги (с.112 – 141 дисертації). 

Слід особливо відмітити як позитив дослідження у підрозділі 2.1 дисертації 

обсягу відомостей, що становлять медичну таємницю, зокрема віднесення до 

них медичної інформації та інформації немедичного характеру, а у підрозділі 

2.2 дисертації – обґрунтування необхідності внесення змін до законодавства 

щодо визначення кола осіб, які можуть бути присутніми при пологах, а також 

висловлені застереження щодо нерозголошення відомостей, які становлять 

медичну таємницю, пропозицію прийняти Положення про порядок 

проведення партнерських пологів. І розробити договори про співпрацю між 

клінічним закладом охорони здоров’я і закладами освіти для дотримання 

регламенту обробки персональних даних студентами, інтернами, слухачами. 

Дуже важливі доповнення до чинного законодавства України запропоновані 

автором у зв’язку з необхідністю ратифікації Конвенції про захист прав і 

гідності людини щодо застосування біології і медицини (1997 р.), особливо у 



питаннях врахування бажання пацієнта на отримання і неотримання 

медичної інформації, принципу «попереднього розпорядження», порядку 

проведення біомедичних досліджень, заборони клонування та ряду інших. 

Зміст Розділу 3 дисертаційного дослідження має важливе правозахисне 

спрямування, автор спирається на значну кількість проаналізованого нею 

практичного матеріалу, що підтверджує європейський вектор розвитку 

України у питаннях захисту прав пацієнтів і лікарів. У цьому розділі автор 

розглядає і робить власні висновки щодо методологічних засад цивільно – 

правового захисту інформаційних прав у сфері медичного обслуговування 

(с.145 – 155 дисертації); форм та способів цивільно – правового захисту 

інформаційних прав у сфері медичного обслуговування (с.155 – 165 

дисертації); цивільно – правової відповідальності за порушення 

інформаційних прав у сфері медичного обслуговування (с.165 – 188 

дисертації). У підрозділі 3.3 особливо позитивне враження справляють 

пропозиції автора щодо суб’єктного складу при відшкодуванні шкоди, 

заподіяної працівником у сфері медичного обслуговування. Автор 

обґрунтовано вважає, що її має відшкодовувати роботодавець за свого 

працівника, згідно ст..1172 ЦК України. Цікаві пропозиції у цьому ж 

підрозділі стосуються питань «дифамаційного балансу» між колегіальністю 

лікарів і критичною оцінкою діяльності лікарів. Переконливості висновкам 

дисертантки додає використана для ілюстрації і аналізу судова практика по 

усіх питаннях розділу 3 дисертації. Окреслена вище побудова дисертаційного 

дослідження допомогла Х.Я.Терешко сформувати логічно вивірений текст 

роботи, виявити переваги, проблеми і недоліки у правовому регулюванні 

відносин щодо інформації як об’єкту цивільних правовідносин у сфері 

медичного обслуговування, надати ряд цікавих пропозицій (зокрема, у 

висновках до роботи – с.190 – 196 дисертації, с.13 – 17 автореферату) для 

вдосконалення вітчизняного законодавства. Отже, аналіз змісту дисертації 

Х.Я.Терешко дозволяє чітко з’ясувати логіку мислення автора, оцінити 

аргументи по всіх досліджених нею питаннях, в тому числі тих, що 

потребують подальшого аналізу, і дати відповідь на питання – чи мають 



перспективи втілення у науку і практику ідеї, що нею висуваються. 

Автор дослідила, як видно із тексту, спеціальну юридичну літературу, 

міжнародні акти та норми законодавства інших країн, значний обсяг 

матеріалів судової практики і надала їм обгрунтовану правову оцінку. Акти 

впровадження результатів дисертаційного дослідження, надані Національною 

асоціацією адвокатів України і Львівським торговельно – економічним 

університетом (додатки В. і Г до роботи – с. 225 – 227 дисертації) свідчать 

про практичну цінність праці, а обидва рисунки у Додатку Б (с. 222 – 224 

дисертації) доводять, що автор прагне якомога нагляд ніше і зрозуміліше 

роз’яснити суть свого дослідження. Дисертантка не оминає дискусій, але 

висловлює власне бачення шляхів їх вирішення, при цьому стиль полеміки 

залишається інтелігентним і справляє позитивне враження. Юридично 

грамотно викладений, логічний і послідовний виклад матеріалу свідчить про 

перспективи подальшого зростання дисертантки як науковця. Робота 

сприймається легко і у повному обсязі, текст позбавлений обтяжливих 

граматичних конструкцій. 

Вагомим науково – теоретичним і практичним результатом аналізу 

теми науковцем стали сформульовані дисертанткою нові, і такі, що містять 

необхідні елементи новизни, положення, які винесені нею на захист.  

В цілому заслуговують на увагу пропозиції Х.Я.Терешко, 

сформульовані нею як перший рівень новизни, зокрема, дефініція правової 

конструкції «інформація у сфері медичного обслуговування», під якою автор 

пропонує розуміти 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; визначення 

інформаційної структури 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. 

Дисертанткою докладно з’ясовано також обсяг приватноправової інформації 

в системі інформації як об’єкта правовідносин у сфері медичної допомоги (с. 

9 – 11 дисертації, с.4 – 5 автореферату). 

 Привертають увагу пропозиції дисертантки щодо розуміння 

інформаційної архітектоніки правової конструкції «інформація, що пов’язана з 

наданням медичної допомоги» як серцевини дослідження, яка включає, за її 

висновками: медичну інформацію (медичні відомості/дані), до якої зачисляємо: 

а) стан здоров’я, б) генетичні відомості/дані; інформацію немедичного 

характеру, тісно пов’язану з наданням медичної допомоги, яку вона поділяє на: 

інформацію немедичного характеру, тісно пов’язану з медичними 

відомостями/даними, тобто біометричні відомості/дані; статеві відомості/дані; 

інформацію немедичного характеру, тісно пов’язану з приватним і сімейним 

життям фізичної особи (приміром, майновий стан, сімейні відносини).  

Імпонує також ретельність, з якою здійснений Х.Я.Терешко аналіз 

регламентації в Україні інституту помічниць на пологах (доул), а також 

зроблені пропозиції запровадження їх 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 (с.10 – 11 

дисертації, с.5 автореферату).  

 Аргументи щодо необхідності внести зміни до нормативно-правової 

бази України, аби оптимізувати реалізацію інформаційних прав у сфері 

медичного обслуговування сприятимуть їх швидкому удосконаленню. Зокрема, 



пропозиції автора 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; 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 та ряд 

інших (с.10 – 11 дисертації, с.5 автореферату). 

 На належно аргументовану думку автора, необхідно 

удосконалити: 1) визначення понять «медична інформація», «медична 

таємниця» (зокрема, дисертантка пропонує такі вдалі 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); 2) нормативні положення щодо 

ознак інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного 

обслуговування (до них автором віднесено такі: нематеріальний характер; 

оборотоздатність інформації; змістовність; доступність; повнота; 

достовірність; своєчасність); 3) 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 (на думку Х.Я.Терешко, 



медична документація є джерелом інформації, а не самою інформацією. Цей 

висновок заслуговує особливої уваги і схвалення); 4) класифікацію суб’єктів, 

які мають право на правомірне отримання інформації, що становить об’єкт 

медичної таємниці, здійснену О. А. Чабан (зокрема, дисертантка запропонувала 

такий поділ: отримання медичної інформації законними представниками або 

іншими членами сім’ї пацієнта; отримання медичної інформації у зв’язку з 

особливостями правового статусу (наречені, партнери тощо); отримання 

медичної інформації у зв’язку з виконанням службових і професійних функцій 

(судді, працівники правоохоронних органів, адвокати й інші); 4) положення щодо 

кола суб’єктів збереження медичної таємниці. Автор пропонує поділяти їх у 

такий спосіб: по – перше, активні суб’єкти збереження медичної таємниці 

(лікуючий лікар, лікарі-консультанти, інші медичні працівники, які 

безпосередньо залучені до процесу надання медичної допомоги пацієнту); по 

– друге, пасивні суб’єкти збереження медичної таємниці (до цієї категорії 

дисертантка включає 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 (с.11 – 12 дисертації, с.6 автореферату).  Загалом як позитив слід 

відмітити, що автор на протязі усієї роботи ілюструє свої висновки 

прикладами із законодавства та судової практики, що надає їм необхідної для 

дослідницької роботи значимості та пропонує шляхи застосування таких 

висновків у практичній правозастосовній діяльності. 

Заслуговують, в цілому, на підтримку наукові положення, які набули 

подальшого розвитку у дисертаційній роботі Х.Я.Терешко. Серед них: 

концепція охорони здоров’я, «дружньої» до дитини, що сформована в 

європейських стандартах прав людини, саме в інформаційних правовідносинах 

(автор обґрунтовує необхідність імплементації цієї концепції охорони здоров’я 

у національну нормативну площину і медичну практику); доктринально-



практичні позиції щодо суб’єктного складу цивільних правовідносин при 

відшкодуванні шкоди, заподіяної працівником, яку, згідно зі ст. 1172 ЦК 

України, відшкодовує його роботодавець (увага акцентується 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); 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 (с.12 – 13 дисертації, с.7 автореферату). Х.Я.Терешко 

робить також ряд слушних пропозицій до чинного законодавства, що 

доводить високий рівень обізнаності автора і можливості використання 

роботи в процесі законотворення (c192 – 195 дисертації; c.15 – 17 

автореферату). Можна оцінити як змістовні і практично значущі декілька 

додатків до дисертації (с.222 – 227 дисертації). 

Необхідно водночас відзначити, що дисертаційне дослідження 

Христини Ярославівни не позбавлене певних дискусійних положень, які 

породжують дискусію, або вимагають додаткової авторської аргументації чи 

змістовних пояснень. 

1) Підтримуючи в цілому визначення, подане у положенні новизни №1 

на с. 9 – 10 дисертації (с.4 автореферату), вважаємо, що автору 

необхідно додатково пояснити під час захисту дисертації, чому вона 

називає інформацію у сфері медичного обслуговування 

«відомостями та/або даними» і чому обмежує іх формування 

умовами динаміки правовідносин у сфері медичного 

обслуговування, що мається на увазі під «провадженням іншої 

ліцензійної діяльності». 

2) На думку дисертантки, формула медичної таємниці полягає у такій 

формі: медична інформація «плюс» інформація немедичного характеру 

(с.10 дисертації, с.5 автореферату). Таке пояснення знімає багато 



питань, зокрема щодо змісту, суб’єктного складу, об’єкту такої 

таємниці, але потребує пояснення при захисті, чим поняття «медичної 

таємниці» відрізняється від понять «лікарська таємниця», «таємниця 

про стан здоров’я», «інформація про стан здоров’я, яка стала відома 

особі, що не належить до медичної професії, лікарів, осіб, що мають 

допоміжні функції в процесі надання медичної допомоги» та інших 

подібних підходів і понять. Також цікаво дізнатися думку автора щодо 

питання – чи має дотримуватись якоїсь таємниці особа, яка не входить 

ні в одну групу, названу вище і є сторонньою особою, наприклад 

родичем сусіда по палаті хворого, священником, ремонтником і якій 

свідомо чи випадково стала відома інформація про стан здоров’я іншої 

особи або якась інформація, що супроводжувала цю інформацію, а 

також така, яка, за характеристикою дисертантки, входить до складу 

медичної таємниці? 

3) Вважаємо за можливе запропонувати дисертантці пояснити під час 

захисту детальніше – що вона розуміє під поняттям «медичне 

обслуговування», як це поняття можна розуміти у приватному праві, 

чим воно відрізняється від поняття «медична послуга» і «надання 

медичної допомоги». 

4) У положенні новизни №7 на с.11 дисертації (с.6 автореферату ) автор 

досить повно і вірно називає ознаки інформації як об’єкта цивільних 

правовідносин у сфері медичного обслуговування, але виникає 

питання – чи слід цей перелік ознак зазначати як виключний, чи слід 

додати «та інші», наприклад, чи буде доречно додати до переліку, на 

думку дисертанки, такі ознаки як об’єктивність, актуальність тощо? 

В той же час, перелік суб’єктів третьої групи, зазначених у новизни 

№9 на с.12 дисертації (с.6 автореферату) – тих, що отримують 

медичну інформацію у зв’язку з виконанням службових і 

професійних функцій слід доповнити вказівкою «які визначені 

законом», оскільки їх неконтрольоване розширення може мати 



негативні наслідки для збереження таємниці. Чи згодна з цим 

дисертантка? 

5) У положенні новизни №8 на с.12 дисертації (с.6 автореферату) автор 

абсолютно справедливо зазначає, що медична інформація не може 

бути медичним документом. Втім, чи не вважає дисертантка, що 

медичну документацію більш доречно називати носієм інформації 

(звісно, і тут ми цілком солідарні з автором, - не самою 

інформацією), а не лише джерелом інформації – паперовим або 

таким, що зберігається на електронних носіях, відображається на 

екрані електронного пристрою? 

6) Підкреслюючи велику за кількістю і багату за змістом нормативно – 

правову, емпіричну базу дослідження, достатній для такого виду 

робіт і розкриття теми список використаних автором джерел, 

вважаємо, що автору необхідно звернути увагу також на докторські і 

кандидатські дисертаційні дослідження з тематики, що цікавить, і 

які нею не згадуються у списку використаної літератури – це 

докторські дисертаційна роботи Н.О.Давидової, А.О.Кодинця, 

О.В.Кохановської, І.Я.Сенюти, кндидатьські дослідження 

Б.М.Гоголя, Е.Е.Мухамєдової та ряд ін.., які присвячені 

інформаційним відносинам, особистим немайновим правам, 

зокрема, праву на інформації, праву на охорону здоров’я, проблемам 

у сфері права на медичну допомогу і медичного обслуговування, 

оскільки саме дисертації містять у собі положення новизни, які 

запропонував той чи інший автор, це ті рукописи, які найбільш 

детально відображають хід думок дослідників. 

7) Автор не наважилась заявити, що за результатами дослідження нею 

сформульовано низку нових наукових положень – йдеться лише про 

такі, «які містять ознаки новизни» (с.9 дисертації, с.4 автореферату). 

Насправді скромність тут недоречна, оскільки рівень новизни 

«уперше» містить п’ять положень, які є дійсно новими. Новими, 

зокрема, для вітчизняної доктрини і практики. 



Залишається лише додати, що висловлені зауваження стосуються 

аналогічних висновків, зроблених дисертанткою у тексті роботи, 

висновках до дисертації і висновках в авторефераті. 

Наведені зауваження втім не впливають суттєво на якість роботи і 

не змінюють її загальної позитивної оцінки, а носять переважно 

дискусійний характер. Основні положення дисертації, надані 

рекомендації та запропоновані Х.Я.Терешко висновки достатньою мірою 

розкривають обрану тему. Зміст роботи свідчить про здібність автора до 

наукових досліджень, конструктивних дискусій, а також до аналізу 

складних наукових питань. Автор продемонструвала вміння ретельно  

відбирати, узагальнювати та аналізувати нормативні та літературні 

джерела, формулювати теоретичні та практичні висновки і  рекомендації. 

Робота вичитана і написана грамотною українською професійною 

науковою мовою. 

Основні теоретичні положення та висновки дисертації  знайшли 

відображення у шістнадцяти публікаціях, зокрема у п’яти статтях у 

наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 

науковометричних баз даних, одній статті у зарубіжному юридичному 

науковому періодичному виданні та в тезах десяти доповідей на 

всеукраїнських і міжнародних науково – практичних конференціях та 

заходах. 

Виходячи із вищезазначеного, можна зробити висновок, що дисертація 

Х.Я.Терешко «Інформація як об’єкт цивільних правовідносин у сфері 

медичного обслуговування» є самостійною завершеною науковою працею, в 

якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності 

вирішують конкретне наукове завдання суттєвого значення для науки 

цивільного права. 

Дисертація та автореферат дисертації автора оформлені у відповідності з 

вимогами, які ставляться до такого роду робіт, написані грамотною 

юридичною мовою з використанням професійної лексики і термінології. 

Стиль подання матеріалу науковий, логічний і доступний для сприйняття,  



 


