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Медична діяльність з кожним роком розвивається, ринок медичних послуг 

постійно Доповнюється, пропонуючи нові форми і методи лікування. Відповідно, розвиток 

сучасної медицини створює нові виклики для юриспруденції. Лікарі та вчені-медики 

втручаються у такі сфери людського життя, які досі залишалися поза увагою 

правотворців, зокрема, це стосується біобезпеки, генної інженерії, клонування, 

трансплантації органів та тканин, пластичної хірургії, репродукнивних технологій та 

сурогатного материнства тощо. Усе це потребує принципово нового підходу щодо 

правового регулювання.

У дослідженнях відносин у сфері надання медичних послуг, основним регулятором 

яких є договір, визначну роль відіграє цивільне право, оскільки ці правовідносини є перш 

за все цивільно-правовими. Втім слід визнати, що договорам щодо надання медичних 

послуг у сучасній цивілістичній літературі приділено недостатньо уваги. До того ж, 

існуючі на цей час правові механізми не відповідають сучасним умовам і потребують 

наукового аналізу, переосмислення та удосконалення.

Крім того, доречно вказати на той факт, що захист прав пацієнтів -  основних 

учасників медичних відносин -  врегульований у сучасному цивільному законодавстві не 

на належному рівні. Водночас пацієнт є найбільш вразливим суб’єктом медичних 

відносин. Пацієнти є перш за все споживачами, які покладаються на професійну 

компетентність лікарів, оскільки самі не є, як правило, обізнаними у медицині. Саме тому 

пацієнти потребують надійного та ефективного правового захисту, який покликане 

забезпечити цивільне право.

Проблему поглиблює також недостатній рівень правової культури як пересічного

споживача медичних послуг, так і медичних працівників. Як правило, письмові договори
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щодо надання медичних послуг, у яких повинні бути викладені умови, які б відображали 

баланс інтересів усіх сторін, не укладаються. Натомість правовідносини між пацієнтом та 

медичним закладом оформлюються усно, шляхом простої згоди пацієнта на лікування, 

внаслідок чого уявлення пацієнта та медичного працівника про обсяг їхніх договірних 

прав та обов’язків, не співпадає. Це створює непорозуміння, які згодом переходять у 

судові спори.

Особливо актуальним вказане питання стало завдяки стрімкого розвитку 

приватного сектору медичних установ. Медична практика здійснюється у формі 

підприємницької діяльності, пріоритети якої у сфері медицини заміщають охорону 

здоров’я отриманням прибутку. Це ставить майнові інтереси приватних лікувальних 

закладів понад права і охоронювані законом інтереси пацієнтів — споживачів медичних 

послуг.

Така ситуація на ринку медичних послуг призводить до збільшення чисельності 

судових спбрів щодо зобов’язань у сфері медичних послуг, у яких далеко не завжди 

Феміда опиняється на боці пацієнта. Усі ці фактори вказують на загострення проблеми 

удосконалення чинного законодавства щодо зобов’язань у сфері надання медичних 

послуг, яке уявляється можливим лише через належний рівень наукових досліджень у цій 

галузі. Необхідно зазначити, що дослідження А.А.Герц є значним кроком у цьому 

напрямку.

Дисертантом слушно вказується на фрагментарний характер дослідження 

проблематики пов’язаної із договірними зобов’язаннями у сфері надання медичних 

послуг, а також на те, що дослідження медичних послуг радянськими науковцями було 

здійснене в умовах інших економічних відносин.

Слід погодитись із дисертантом, що положення чинного законодавства України в 

галузі медицини не забезпечують належного регулювання відносин щодо надання 

медичних послуг, не встановлюють гарантій захисту прав та інтересів як пацієнтів, так і 

медичних установ.

Дійсно, на цей час в українській юридичній науці відсутні комплексні дослідження 

договірних зобов’язань у сфері надання медичних послуг.

Отже, обрана дисертантом тема є вкрай актуальною та такою, що покликана 

відповісти на виклики сучасної науки цивільного права.

Дисертація Герц А.А. безпосередньо пов’язана з відповідними науковими темами,
т

планами, програмами. Роботу виконано в рамках науково-дослідної проблематики кафедри

на 2012-2014 рр. «Удосконалення механізму правового регулювання у світлі новелізації

цивільного законодавства» (номер державної реєстрації роботи 0112Ш03754) та 2016-
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2018 рр. «Проблеми уніфікації цивільного законодавства України з правом ЄС» (номер 

державної реєстрації роботи 0116Ш01703)..

Метою дисертаційного дослідження автор вказує наукове обґрунтування 

теоретичних засад договірних зобов’язань у сфері надання медичних послуг, а також 

одержання науково обґрунтованих і достовірних висновків, пропозицій, які можуть бути 

використані як при подальших дослідженнях, так і у правозастосовчій та нормотворчій 

діяльності.

Вивчення тексту дисертаційної роботи дозволяє зробити висновок про те, що автор 

досягла цієї мети. У роботі досліджено ґенезу зародження та розвитку договірних 

зобов’язань у сфері надання медичних послуг; визначено місце договору про надання 

медичних послуг в системі зобов’язального права; здійснено теоретичний аналіз правової 

регламентації відносин з надання платних медичних послуг та їх особливостей; з’ясовано 

юридичну природу договірного правовідношення в медичній сфері та виокремлено 

конструкт&вні ознаки, що є характерними для усіх видів договорів про надання медичних 

послуг; проаналізовано зміст договорів про надання медичних послуг, зокрема, 

особливості предмету окремих договорів про надання медичних послуг; з’ясовано правове 

становище, обсяг прав та обов’язків учасників договірних правовідносин з надання 

платних медичних послуг; проаналізовано сучасний стан наукових досліджень поняття та 

зміст цивільно-правової відповідальності заподіяння шкоди у сфері надання медичних 

послуг тощо.

Оцінка обґрунтованості наукових положень дисертації. їх достовірності і новизни. 

Дисертаційне дослідження Герц А.А. містить наукові положення, які мають науково- 

теоретичне значення і практичну спрямованість. Це стосується постановки завдань 

дослідження договірних зобов’язань у сфері надання медичних послуг, визначення 

наукових позицій щодо заявленої проблематики.

Ступінь обґрунтованості отриманих автором результатів є досить високою. 

Здобувач використала в основному всі відомі дослідження попередників, виявила 

розвиток проблематики, її значимість, визначилась в практичному значенні свого 

дослідження.

Теоретичну базу дослідження склала значна кількість праць радянських, а також 

сучасних вчених-цивілістів. Перелік використаної літератури налічує 375 найменувань.

Емпіричну основу дослідження складають узагальнення судової практики щодо 

договірних зобов’язань у сфері медичних послуг та захисту прав пацієнтів. Автор активно 

використовувала у роботі матеріали судових рішень судів різних інстанцій.

Структурна побудова дисертаційної роботи є цілком виправданою. Вона дозволила
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автору всебічно розкрити різні аспекти цієї теми: дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, що включають п'ятнадцять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел. Перші два розділи роботи розкривають теоретичні положення договірних 

зобов’язань у сфері надання медичних послуг, поняття, форму і зміст договору про 

надання медичних послуг та класифікацію таких договорів. Третій розділ розкриває 

особливості окремих видів договорів про надання медичних послуг. Четвертий розділ 

присвячено проблемам цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання договору про надання медичних послуг.

Дисертація є самостійним дослідженням. Гї зміст і висновки відображено в одній 

одноособовій монографії, навчальному посібнику, 22 наукових статтях, з яких 1 7 - у  

виданнях, які входять до переліку наукових фахових видань, 4 статтях у виданнях іноземних 

держав, 14 тезах доповідей на конференціях, в одній главі науково-практичного коментаря 

Господарського кодексу України.

Наукбва новизна результатів дисертаційного дослідження — наукових положень, 

пропозицій і рекомендацій, теоретичних узагальнень та висновків, які складають основний 

зміст дисертаційної роботи Герц А.А., -  в значній мірі зумовлена актуальністю дослідження 

та обраним напрямком. Дисертація є одним із перших у вітчизняній цивілістичній науці 

комплексним дослідженням договірних зобов’язань у сфері надання медичних послуг. У 

дисертації обґрунтовані концептуальні підходи до правового регулювання договірних 

зобов’язань у сфері надання медичних послуг.

Наукова новизна дисертаційного дослідження виявляється у визначенні структури 

механізму забезпечення права на охорону здоров'я шляхом аналізу правових форм надання 

медичних послуг; визначенні поняття договору про надання медичних послуг; пропозиції 

впровадити ліцензійний порядок здійснення незалежної професійної діяльності 

самозайнятими особами у сфері охорони здоров’я; здійсненні класифікації договорів про 

надання медичних послуг залежно від природи, сфери застосування та особливостей, за 

різноманітними критеріями; визначенні поняття медичної інформації; пропозиції авторського 

визначення поняття «медична послуга» тощо.

Практична, і теоретична значимість результатів дисертаттійного послі ттження не 

викликає заперечень. Воно є дійсно актуальним і потрібним для вирішення теоретичних і 

практичних проблем правового регулювання договірних зобов’язань у сфері надання 

медичних послуг та захисту прав пацієнтів. В роботі Герц А.А. здійснено теоретичне 

узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке виявилось у системно-структурному 

дослідженні договірних зобов’язань у сфері надання медичних послуг, в результаті чого було
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сформульовано низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення зазначеної 
мети.

Отримані у роботі результати дійсно є вагомим внеском у сфері медичного права та є 

важливими для галузі цивільного права в цілому. Сформульовані в дисертації рекомендації 

із внесення змін до чинного законодавства з питань правового регулювання зобов’язань у 

сфері медичних послуг можуть стати основою відповідних законопроектів щодо змін у 

чинне законодавство України у сфері охорони здоров’я та Цивільний кодекс, зокрема, 

главу 63, у якій викладені лише загальні положення щодо договорів про надання послуг.

Автором чітко визначено проблеми правового регулюванні договірних зобов’язань у 

сфері надання медичних послуг. У вступі дисертантом окреслено актуальність 

дослідження. Так, зокрема, вказано, що договір про надання медичних послуг є однією з 

найпоширеніших підстав виникнення правовідносин з надання медичних послуг, який 

виконує роль основного правового регулятора реалізації прав і законних інтересів його 

учасників: лікарів, медичних закладів і пацієнтів (с. 5). Слушно зазначено, що договір дає 

можливість уникнути непорозумінь між сторонами, всебічно враховує інтереси лікаря 

(медичного закладу) та пацієнта, є запорукою усунення можливих конфліктів в 

майбутньому.

У підрозділі 1.1. роботи автором викладено становлення законодавства у сфері 

надання медичних послуг, починаючи від Стародавнього Вавилону, Індії, Греції та Риму 

(с. 17) та закінчуючи законодавством сучасних країн (Франції, Австрії, Німеччини). 

Вказано на основні міжнародні договори у сфері охорони здоров’я (с. 20). Проаналізовано 

нормативно-правові акти у сфері охорони здоров’я у сучасній України. Дисертант 

пропонує впровадження в Україні обов’язкового медичного страхування, яке підвищить 

якість медичних послуг, оскільки встановить певний контроль зі їх наданням із боку 

страховиків (с. 24).

Також слід підтримати пропозицію автора про подальшу спеціалізацію законодавства 

про охорону здоров'я громадян, мета якої -  найбільш повно і точно охопити досліджувані 

явища, встановити особливості та динаміку їх еволюції. Підсумком спеціалізації, на думку 

дисертанта, повинна бути система кодифікованих актів з чіткою структурою, джерелами.

Слушно автором вказано на доцільність розробки та запровадження в Україні 

кодифікованого акту (наприклад, Медичного кодексу України, Кодексу законів про 

охорону здоров'я громадян в Україні, Кодексу біомедицини та ін.), який дозволив би не 

просто впорядкувати законодавство, що регулює однорідну групу суспільних відносин і 

усунути наявні суперечності, породжувані відсутністю системного підходу, а й підняти на 

більш високий рівень зміст нормативного матеріалу (с. 32).
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У підрозділі 1.2. роботи автором розкривається зміст права на медичну послугу, 

запропоновано розмежовувати право на охорону здоров’я як особисте немайнове право, 

яке невіддільне від фізичної особи і має абсолютний характер і цивільно-правову форму 

реалізації цього права.

Дисертантом визначено місце права на охорону здоров’я серед особистих 

немайнових прав. Викладено погляди провідних науковців на пріквову природу права на 

здоров’я (Л.О. Красавчікова, М.М. Малеїної, Р.О. Стефанчука, О.В. Тихомирова тощо).

Вказано також, що зміст категорії права на медичну допомогу охоплює чотири 

основні групи повноважень: право на охорону здоров'я, право на отримання медичних 

послуги, право на медичну інформацію та право на медичне страхування.

У підрозділі 1.3. роботи автор розкриває сутність медичної послуги як об’єкта 

правового регулювання. Автором проаналізовано визначення поняття «послуга» у різних 

нормативно-правових актах, зокрема, в Законах України «Про захист прав споживачів», 

«Про соціальні послуги», «Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності». 

Автором помічено, що жоден з нормативно-правових актів не дає визначення медичної 

послуги, не відображає її специфіку (с. 51).

У роботі надано визначення поняття медичної послуги, яку пропонує дисертант, а 

саме: «визначена договором або законом дія чи комплекс дій медичної установи (лікаря) -  

послугодавців, спрямована на діагностику, лікування або профілактику лікування 

захворювання, яке є самостійним виокремленим об’єктом і має вартісну оцінку».

Вказано також на класифікацію медичних послуг на прості та складні; на лікарські і 

сестринські; на лікувальні, діагностичні, реабілітаційні, соціальні; на амбулаторні та 

стаціонарі, такі, що надаються на дому; на безоплатні, частково оплачувані, платні (с. 54).

Розмежовано поняття «медична послуга» та «медична допомога». Так, автором 

цілком слушно вказано, що дефініції понять «медична допомога» та «медична послуга» не 

збігаються, їх розмежування потрібно для дотримання конституційного права людини на 

безоплатну медичну допомогу.

У підрозділі 2.1. роботи автор пропонує комплексне використання методів, які 

застосовуються для дослідження договірних зобов’язань у сфері надання медичних 

послуг.
Дисертант вказує, які методи застосовуються на емпіричному та теоретичному 

рівнях (с. 81, 82). Звернено увагу на те, що комплексне використання методів у їх єдності 

та взаємному доповненні, методологічній обумовленості дозволить •забезпечити 

оптимальне співвідношення між методами традиційними для юриспруденції та медицини
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соціологічними, філософськими, психологічними підходами, емпіричними та 

теоретичними рівнями пізнання (с. 86).

Автор визначає відповідальність у приватних відносинах в медичній сфері як 

реалізацію санкції, яка полягає у покладенні на винну у порушенні особу нового, 

додаткового обов’язку, що є вторинним стосовно первісного обов’язку, не виконаного або 

порушеного внаслідок правопорушення. Визначено характернії ознаки юридичної 

відповідальності в сфері медичних послуг (с. 94).

У підрозділі 2.2. роботи автором досліджено правову природу договору про надання 

медичних послуг, проаналізований суб’єктний склад даного договору.

Слід погодитись із дисертантом, який стверджує, що деякі медичні послуги можуть 

мати матеріалізований результат (косметологія, хірургія, трансплантологія тощо). Проте, 

всім послугам властива одна спільна ознака -  результату передує здійснення дій, які не 

мають матеріального змісту (с. 96).

Слушною є також думка автора про те, що при укладанні договорів про надання 

медичних послуг повинні бути враховані такі аспекти, як вид медичних послуг 

(спеціалізація), специфіка послуги (амбулаторне лікування, медичне оперативне втручання 

тощо) (с. 98).

Правильним видається твердження автора, що договір про надання медичних послуг 

є підставою виникнення прав і обов’язків лікаря і пацієнта. Такий договір має термін 

чинності, визначає права і обов’язки сторін, як цивільний договір базується на приватній 

автономії, є формою опосередкування відносин між лікарем і пацієнтом, уможливлює 

договірну цивільну відповідальність лікаря (медичного закладу) (с. 100).

Цікавою є пропозиція дисертанта доповнити ст. 3. Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров'я» положенням, в якому визначено статус 

самозайнятої особи, що провадить незалежну професійну діяльність у сфері охорони 

здоров’я (с. 106).

Визначено істотні, загальні та спеціальні умови договору про надання медичних 

послуг. Вказано також, що договір про надання платних медичних послуг слід віднести до 

числа публічних договорів, адже публічним є договір, в якому одна сторона лікар (медична 

установа) взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або 

нядання послуг кожному, хто до неї звернеться, наприклад, медичне обслуговування (с. 

111).
Велику увагу приділено формі договору про надання медичних послуг. Заелуговує на

увагу висновок автора про те, що письмова форма договору про надання медичних послуг

надто важлива для медичного закладу, оскільки покликана допомогти йому відстояти свою
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правоту в разі оскарження лікування в суці. Доцільність укладення договору в письмовій 

формі визначається тим, що в письмовому договорі можна обумовити ймовірність 

виникнення ускладнень не з вини медичного закладу, за які воно не несе відповідальності; 

вимоги, до поведінки пацієнта, дотримання яких є умовою ефективності лікування і т.д. (с. 
117).

Запропоновано доповнити Закон України «Основи законодавства України про 

охорону здоров'я» розділом У-1 та Книгу п’яту, Розділу III Цивільного кодексу України 

главою 63-1 «Загальні положення договору про надання медичних послуг», в якій би 

містилися положення договірного регулювання відносин з надання медичних послуг (с. 

121). Втілення цієї пропозиції автора у законодавстві дозволить більш детально визначити 

сутність, форму і зміст договору про надання медичних послуг, що безумовно буде 

корисним у правозастосовчій діяльності.

У підрозділі 2.3 проаналізовані істотні умови, права та обов’язки учасників 

договірних зобов’язань у сфері надання медичних послуг.

До істотних умов договору про надання медичних послуг дисертант відносить: 1) 

предмет договору; 2) ціну договору; 3) умову про право на інформацію про стан свого 

здоров’я.

Автор визначає у роботі медичну інформацію, під якою вона розуміє інформацію про 

стан здоров'я фізичної особи, а також, мету проведення досліджень і лікувальних заходів; 

прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявності ризику для життя і 

здоров'я. Інформацію, що міститься в історії хвороби та інших відповідних медичних 

документах, що стосуються стану здоров'я пацієнта та можуть слугувати основою для 

подальшого її лікування та інформацію про наявні у сучасній медицині засоби лікування, 

методи діагностики, профілактики захворювань також слід вважати медичною інформацію 

(с. 127). Також дисертантом надано поняття доступної, своєчасної, достовірної та повної 

інформації (с. 128).

Підрозділ 2.4. роботи присвячений класифікації договорів про надання медичних 

послуг. Дисертантом проведено класифікацію договорів залежно від суб’єктного складу, 

залежно від особливостей послуг, які є предметом договору, за функціональним 

призначенням, за складністю та обсягом, за критерієм очікуваного результату, наявності 

ініціативних умов, висунутих як обов’язкові пацієнтом, залежно від мети, залежно від 

строку дії.

У розділі ПІ роботи дисертант висвітлює особливості окремих видів договірних 

зобов’язань у сфері надання медичних послуг. Перевагою цього розділу роботи є те, що
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автором опрацьовано значну кількість судових справ, деякі з яких ілюструють певні 

твердження та висновки.

Так, підрозділ 2.4. присвячено договорам про надання хірургічних послуг. Автором 

наголошено на тому, що у договорах про надання хірургічних послуг повинна бути 

зазначена інформація про властивості та ризики такої операції, місце її здійснення, 

повинна бути зазначена особа, яка буде виконувати операцію. Слушною є пропозиція про 

те, що у договорі про надання хірургічних послуг повинно передбачатися умова про 

«Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань і післяопераційну інтенсивну 

терапію» (с. 183).

У підрозділі 2.5. роботи є цікавим висновок дисертанта про те, що для договорів про 

надання стоматологічних послуг має бути передбачений гарантійний строк, який повинен 

розглядатися як важливий елемент професійного стандарту якості стоматологічної 

послуги. Виконавці договорів про надання стоматологічних послуг пропонують 

диференційовані гарантійні терміни на збереження пломб, накладених при лікуванні 

карієсу зубів, які залежать від матеріалів, з яких вони виготовлені. Зазначення 

гарантійного строку в договорі може розглядатися і як захист пацієнтів від неякісної 

роботи лікарів, і як засіб захисту лікарів від несправедливих, безпідставних звернень 

пацієнтів.

Звичайно, що не для всіх договорів стоматологічних послуг за ступенем складності, 

можливо виявити недоліки під час їх надання, а тому в договорах про надання 

стоматологічних послуг має бути передбачений гарантійний строк якості матеріалізованих 

результатів.

У підрозділі 3.3 дисертант розкриває особливості відносин між донором і 

реципієнтом, специфіка яких полягає у рівному для кожного з них праві на життя. Автором 

запропоновано поняття договору про вилучення гомотрансплантатів або анатомічних 

матеріалів, за яким одна сторона (донор) погоджується на вилучення у нього 

гомотрансплантатів або анатомічних матеріалів другою стороною (медичною установою), 

яка здійснює таке вилучення, для пересадки третій стороні (реципієнту) та (або) 

виготовлення біоімплантатів.

У підрозділі 3.4. автором запропоновано цікаву класифікацію договорів про надання 

терапевтичних послуг в залежності від предмету.

Корисною також з практичної точки зору є пропозиція дисертанта включати у 

договір про надання терапевтичних послуг такі розділи: «Діагностичний пошук», 

«Постановка діагнозу», «Призначення лікування».
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У підрозділі 3.5 визначено особливості договорів про надання акушерсько- 

гінекологічних та репродуктивних послуг. Автором також висвітлено зміст таких договорів 

як договір про екстракорпоральне запліднення та договір про застосування допоміжних 

репродуктивних технологій.

Цілком правильним треба вважати висновок дисертанта про те, що в договорах про
•і#'

застосування допоміжних репродуктивних технологій повинен бути виокремлений 

окремий розділ -  «Конфіденційність», в якому необхідно передбачати обов’язок виконавця 

зберігати в таємниці інформацію стосовно звернення замовника за медичною послугою із 

застосування допоміжних репродуктивних технологій та інших відомостей, отриманих 

при його обстеженні і лікуванні.

У підрозділі 3.6 роботи проаналізовано порядок укладення договорів про надання

реабілітаційних послуг. Варто погодитись з дисертантом, яка запропонувала такі умови

договору про надання реабілітаційних послуг: покращення функціонального фізичного 
і-

стану особи; відновлення функцій відповідного органа, організму загалом; комплексне 

відновлення функціональних можливостей організму; відновлення психічного здоров'я 

особи.

У підрозділі 4.1. роботи дисертант приділила увагу такому важливому питанню у 

діяльності лікарів та лікувальних закладів як лікарська помилка. Автором висвітлено 

медичний, правовий, моральний, етичний аспекти цього питання. Дисертант 

проаналізував позиції провідних науковців, які займались розробкою питання про правову 

природу лікарської помилки, таких як А. Савицька, О. Тихомиров, К. Флейшиц,

О. Смотров, Р. Майданик, С. Антонов.

Корисним з точки зору правозастосовчої діяльності є запропонована дисертантом 

класифікація лікарських помилок на лікувальні помилки, технічні помилки, організаційні 

помилки, деонтологічні помилки, помилки у заповненні медичної документації (с. 308).

У підрозділі 4.2 автором проаналізовано особливості цивільно-правової 

відповідальності за порушення договірних зобов’язань сторонами договору про надання 

медичних послуг.

Практичну спрямованість має висновок дисертанта про те, що протиправними можна 

вважати такі дії лікаря, які не відповідають нормативно встановлених вимогам, 

стандартам, інструкціям з надання медичних послуг, що затверджуються центральним 

органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, умовам договору, а також 

загальноприйнятим і науково обґрунтованим вимогам, що сформувалися протягом 

тривалого часу у медичній науці (с. 320).
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Автором чітко розмежовано договірну та деліктну відповідальність. Дисертант 

розрізняє протиправність, як порушення договірних обов’язків і протиправну поведінку, 

яка має ознаки делікту. Так, на думку дисертанта деліктна відповідальність наступає у разі 

фізичної інтервенції у сферу пацієнта (с. 329). Визначено підстави цивільно-правової 

відповідальності за порушення договірних зобов’язань у сфері медичних послуг. Висновки 

підкріплено прикладами із судової практики із відповідними коментарями дисертанта.

Зміст автореферату відповідає змісту тексту дисертації. Зміст автореферату є 

ідентичним основним положенням дисертації. Автореферат чітко відображає структуру 

роботи та основні результати проведеного дослідження.

. Високо оцінюючи дисертаційну роботу в цілому, слід вказати, що робота А.А. Герц, як і 

будь-яка наукова розробка, не позбавлена певних недоліків, що можуть бути враховані 

здобувачем у подальшій науковій роботі:

1. Деякі положення новизни не стосуються безпосередньо цивільного права.

Так, наприклад, у п. З положень новизни запропоновано впровадити ліцензійний 

порядок здійснення незалежної професійної діяльності самозайнятими особами у сфері 

охорони здоров’я. Така пропозиція скоріше стосується правовідносин у сфері 

господарського права, порядку та умов здійснення підприємницької діяльності, а тому не 

стосується предмету дослідження -  договірних зобов’язань у сфері надання медичних 

послуг.

Також п. 17 новизни, відповідно до якого набули подальшого розвитку правові 

позиції щодо законодавчого визначення основних принципів реабілітаційних послуг: 

індивідуальний підхід до пацієнта; принципи поступовості; систематичність; циклічність; 

індивідуалізація програми реабілітації; етапність реабілітації; безперервність та 

інтенсивність упродовж усіх етапів реабілітації, -  стосується скоріше медицини -  вимог 

щодо надання реабілітаційних послуг, а не безпосередньо договору про надання таких 

послуг.

Тож вказані пункти новизни доцільно б було вказати серед висновків, не 

позиціонуючи їх як нові положення у цивільному праві.

2. Автором вказано на розбіжності нормах ЦК України: в ч.2 ст. 284 ЦК України 

зазначено, що фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років і яка звернулася за наданням 

їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до 

його рекомендацій. У ст.32 ЦК України договір про надання послуг відсутній у переліку 

правочинів, які може здійснювати неповнолітня фізична особа у віці від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років (с. 36).
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Вважаємо, що тут немає розбіжностей, оскільки договір може укладатися з 

батьками, а вибирати лікаря та методи лікування -  неповнолітня особа. Це є договір на 

користь третьої особи, у якій замовником виступає один з батьків, а отримувачем 

медичних послуг -  неповнолітня особа. Щодо вибору лікаря та методів лікування, то це 

лише з’ясування інтересів неповнолітнього, без урахування яких виконувати договір 

недоцільно. Такий порядок застосовується і в інших договорах на користь неповнолітніх. 

Так, наприклад, договір про надання освітніх послуг укладає один з батьків, а навчальний 

заклад та спеціальність досить часто обирає абітурієнт.

Звідси видається зайвою пропозиція дисертанта доповнити ч.1ст. 32 ЦК України 

«Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти 

років» словами: «самостійно укладати договори про надання медичних послуг» (с. 36). 

Далі автор сам вказує, що «даний договір не можна віднести до дрібного побутового 

правочину, тому що медичні послуги не можна вважати буденним, побутовим явищем для 

будь-якої фізичної особи». Це лише підтверджує, що договір про надання медичних 

послуг не може бути виключенням із правочинів, на укладення яких потрібна згода 

законного представника неповнолітньої особи.

Крім того, при розгляді цього питання доцільно б було звернутись до дисертаційної 

роботи Салагаєвої Є.С. «Правовеє регулирование оказания медицинских услуг 

несовершеннолетним» (2007 р.).

3. Необгрунтованим видається твердження автора про те, що «активний зміст права 

на здоров’я становлять повноваження по володінню, користуванню й розпорядженню 

своїм здоров’ям, як соматичним, так і психічним» (с. 45).

На наш погляд, невиправданим є таке перенесення тріади повноважень власника на 

право на здоров’я. У цивільному праві прийнято розглядати структуру володіння як 

сукупність двох елементів: об’єктивного -  безпосереднього тримання речі та 

суб’єктивного -  намір володіти річчю для себе. Здоров’я не є річчю, оскільки є 

нематеріальним благом, ним не можна володіти, фактично тримати. Тому розкривати 

зміст права на здоров’я через тріаду повноважень власника не уявляється можливим.

Дисертант не намагається пояснити, чому зміст права на здоров’я вона намагається 

представити як сукупність вказаних повноважень, вказуючи лише те, що «ці 

повноваження не тотожні повноваженням права власності». Крім того, сам автор далі за 

текстом розкриває лише одне з перелічених повноважень щодо права на здоров’я -  

розпорядження.

4. Спірною уявляється пропозиція дисертанта розробити низку нормативно- 

правових актів, якими буде детально врегульовано порядок надання медичних послуг
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закладами охорони здоров’я різних форм власності та чітко регламентовано процес 

ціноутворення медичних послуг з можливим встановленням граничного їх розміру.

На наш погляд, чітке регламентування процесу ціноутворення, особливо щодо 

приватних медичних закладів, буде порушувати принцип свободи договору, за яким 

сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору 

з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв 

ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ч. 1 ст. 627 ЦК України).

Приватні медичні заклади повинні мати право самі визначати ціноутворення 

медичних послуг з урахуванням ринкових цін та вільної конкуренції суб’єктів 

господарювання у сфері надання медичних послуг. Це цілком відповідає положенню ст. 

18 Основ законодавства України про охорону здоров’я, відповідно до якого «Всі заклади 

охорони здоров'я мають право використовувати для підвищення якісного рівня своєї 

роботи кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та 

окремими 'громадянами, а також з дозволу власника або уповноваженого ним органу 

встановлювати тату за послуги у  сфері охорони здоров'я».

5. Не можна погодитись, на наш погляд, з деякими запропонованими автором 

характерними ознаки юридичної відповідальності в сфері медичних послуг.

Так, автор стверджує що юридична відповідальність являє собою реалізацію 

санкції правової норми. За такою ознакою виключається договірна відповідальність у 

сфері медичних послуг. Адже відповідальність за неякісне надання медичної послуги, її 

розмір та підстави можуть встановлюватись договором. Так, цілком ймовірно встановити 

неустойку та її розмір за неякісне надання медичних послуг у договорі з медичним 

закладом. Тоді логічно, що відповідальність буде грунтуватись на положеннях, 

встановлених договором про надання медичних послуг.

Також не зовсім корректно, на нашу думку, стверджувати, що юридична 

відповідальність є наслідком протиправної поведінки. Відповідальність може 

ґрунтуватися також на низькому професіональному рівні медичного працівника, 

поведінка якого хоча і не мала протиправного характеру, але призвела до негативних 

наслідків для пацієнта.

6. Видається не зовсім корректною пропозиція дисертанта вважати підставою 

припинення договору про надання медичних послуг вибір іншого лікаря. Адже договір 

укладається у переважній більшості випадків не з лікарем, а з медичним закладом. Цілком 

можливо, що пацієнт вибере іншого лікаря у тому самому закладі. У цьому випадку це не 

буде підставою для припинення договірних відносин із медичним закладом (с. 140).
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З тих самих міркувань не можна вважати однозначно корректною таку підставу 

припинення договору про надання медичних послуг як втрата довіри до лікаря. Пацієнт 

має право розірвати договір, коли втратить довіру до медичного закладу в цілому, 

оскільки якщо лікування у іншого лікаря у тому самому медичному закладі його влаштує, 

договір буде чинним і надалі.
•і#'

7. Автор стверджує, що анатомічні матеріали та елементи донорського організму 

наділені споживчою вартістю -  вони спроможні надати допомогу по «заміщенню» 

пошкоджених частин організму людини -  реципієнта. Це свідчить про те, що дисертант 

стоїть на позиції про матеріально-правову природи анатомічних матеріалів, крові.

. У такому разі уявляється доцільним надати характеристику цих об’єктів як об’єктів 

цивільних прав, визначити їх місце, надати відповідь на запитання, чи є анатомічні 

матеріали річчю.

Такий би науковий пошук був корисним та новим з точку зору цивільного права та 
і■

прикрасив дисертаційну роботу.

8. Автор пропонує визначення договору про вилучення гомотрансплантатів або 

анатомічних матеріалів.

Вважаємо, що корисним для наукового дослідження у галузі цивільного права було 

б визначити правову природу цього договору, надати характеристику змісту цього 

договору. Адже це не є договір про надання медичних послуг: не можна вважати, що 

донор надає чи отримує медичні послуги.

Так, договір про вилучення гомотрансплантатів або анатомічних матеріалів можна 

вважати правочином з потестативною скасувальною умовою -  тобто вилучення можливо 

в залежності від волі донора, який може при житті відмовитися від донорства.

9. Важко погодитись із твердженням про те, що залежно від ступеню шкоди 

здоров’ю людини дисертант розцінює медичну помилку або як проступок, або як злочин 

(с. 303).

Але лікарська помилка не обов’язково може бути викликана винними діями лікаря. 

Для кваліфікації ступеню вини при здійсненні лікарської помилки необхідно враховувати 

усі чинники, що її спричинили. Наприклад, до лікарської помилки можуть призвести дії 

самого пацієнта (надання недостовірної інформації лікарю про приймання ліків, 

вживання алкогольних напоїв тощо).

Тож розуміння лікарської помилки лише через форми винних дій лікаря уявляється 

звуженим.

Звідси не зовсім корректним видається визначення медичної помилки, 

запропоноване автором, який вважає, що медична помилка -  це винні дії чи бездіяльність
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медичного працівника (медичної установи), які надають медичні послуги, що 

виражаються в неправильно поставленому діагнозі, неправильному виборі методу або 

засобів лікування, порядку їх здійснення, що призвело до заподіяння шкоди здоров'ю 

пацієнта, при відсутності в діях (бездіяльності) медичного працівника умислу чи інших 

ознак складу кримінального правопорушення

Крім того, спірним є те, що внаслідок медичної помилки обов’язково повинна бути 

спричинена шкода здоров’ю пацієнта. Можуть бути приклади, коли навіть неправильне 

лікування не завдає шкоди, що може пояснюватися особливостями організму пацієнта, 

зовнішніми чинниками тощо.

Зазначені й інші зауваження у своїй більшості є дискусійними або носять 

рекомендаційний характер і тому вони в жодній мірі не можуть впливати на високу 

позитивну оцінку роботи в цілому. Дисертант Герц Алла Анатоліївна володіє достатніми 

теоретичними знаннями, знає предмет дослідження, вміє аналізувати і критично 

оцінювати емпіричний матеріал.

Висновок про відповідність дисертації вимогам порядку присудження наукових 

ступенів. Подана до захисту дисертація містить висунуті здобувачем науково обґрунтовані 

теоретичні результати, наукові положення характеризується єдністю змісту і свідчать про 

особистий внесок здобувача в науку.

Дисертаційне дослідження Герц Алли Анатоліївни на тему «Договірні зобов’язання 

у сфері надання медичних послуг» виконане на належному науково-дослідницькому рівні, 

відповідає встановленим вимогам, а дисертант заслуговує присудження їй наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент, 

завідувач кафедри

цивільно-правових дисциплін ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

доктор юридичних наук, 

професор І.В. Венедіктова

15


