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Актуальність теми дослідження. У статті 49 Основного Закону 

держави проголошено право кожного на охорону здоров’я, медичну 

допомогу та медичне страхування. Реальне забезпечення зазначеного 

конституційного права потребує наявності розвиненого законодавства у 

сфері здійснення медичної діяльності, що ґрунтується на міжнародних та 

європейських стандартах.  

Актуальність теми зумовлюється тим, що відносини, які виникають 

між пацієнтом та лікарем, потребують чіткого правового регулювання, а 

реальне забезпечення права на охорону здоров’я, медичну допомогу та 

медичне страхування є ознакою соціальної правової держави, результатом 

побудови демократичних відносин.  

Останнім часом в юридичній літературі все частіше порушується низка 

питань, пов’язаних із цивільно-правовим регулюванням відносин, що 

виникають у сфері здійснення медичної діяльності, зокрема, питання 

стосовно правової природи договору про надання медичних послуг. Однак до 

сьогодні серед науковців немає єдиної точки зору стосовно зазначеної 

проблематики. Зумовлено це, в першу чергу, тим, 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. В 
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свою чергу, акти цивільного законодавства не передбачають спеціальних 

положень щодо особливостей укладання та виконання договорів про надання 

медичних послуг.  

Дисертація Герц Алли Анатоліївни є спробою на рівні докторської 

дисертації заповнити відповідну прогалину в сучасній правовій доктрині та 

пропонує дослідити зобов’язальні правовідносини, які виникають у зв’язку із 

наданням медичних послуг. 

Крім того, дослідження питання договірних зобов’язань у сфері 

надання медичних послуг є надзвичайно важливим в контексті приєднання 

України до європейських правових стандартів і гармонізації українського 

законодавства з правом Європейського співтовариства, адже Україна вже 

давно взяла на себе зобов’язання привести законодавство у сфері охорони 

здоров’я у відповідність до законодавства Європейського Союзу. Подальше 

удосконалення механізму приватноправового регулювання зазначених 

правовідносин сприятиме усуненню прогалин та колізій правових норм, а 

також пошуку ефективних методів їх застосування. 

Враховуючи наведене, можна стверджувати, що дисертація Алли 

Анатоліївни Герц стосовно дослідження договірних зобов’язань у сфері 

надання медичних послуг характеризується актуальністю, а результати цього 

дослідження можуть бути цінними як для юридичної науки, так і для 

нормотворчої та практичної діяльності. 

Дисертаційне дослідження Алли Анатоліївни Герц виконувалось в 

рамках науково-дослідної проблематики кафедри на 2012-2014 рр. 

«Удосконалення механізму правового регулювання у світлі новелізації 

цивільного законодавства» (номер державної реєстрації роботи 

0112U003754) та 2016-2018 рр. «Проблеми уніфікації цивільного 

законодавства України з правом ЄС» (номер державної реєстрації роботи 

0116U001703). 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Результати дисертаційного дослідження 
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Алли Анатоліївни Герц є науково обґрунтованими, адже в роботі, що 

рецензується, комплексно опрацьовано достатньо широкий спектр проблем, 

пов’язаних із приватноправовим регулюванням договірних зобов’язань у 

сфері надання медичних послуг. 

Авторкою правильно та чітко визначено об’єкт, предмет, методи, мету і 

задачі дослідження. Методологічну основу роботи становлять 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає, насамперед, у тому, 

що дисертація є першим 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. 

Так, авторкою вперше визначено поняття медичної інформації, під 

якою слід розуміти інформацію про стан здоров’я фізичної особи, а також 

мету проведення запропонованих 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 та можуть слугувати 

для подальшого її лікування; інформацію про наявні у сучасній медицині 

засоби лікування, методи діагностики, профілактики захворювань. 

Дисертантка вперше обґрунтувала, що медична помилка – це дії чи 

бездіяльність медичного працівника (медичної установи), які надають 

медичні послуги, що полягають в неправильно поставленому діагнозі, 

неправильному виборі методу або засобів лікування, порядку їх здійснення, 

що призвело до заподіяння шкоди здоров’ю пацієнта, за відсутності в діях 

(бездіяльності) медичного працівника умислу чи інших ознак складу 

злочину. 

Авторкою вперше доведено, що якщо стан пацієнта не дозволяє йому 

висловити свою волю, наприклад, укласти договір про надання медичних 

послуг, а медичне втручання є невідкладним, питання про його проведення в 
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інтересах пацієнта вирішує консиліум лікарів, а при неможливості зібрати 

консиліум – безпосередньо лікуючий (черговий) лікар з наступним 

повідомленням посадових осіб лікувально-профілактичної установи. 

В дисертації наводяться аргументи й на удосконалення певних 

наукових суджень, теорій, положень. 

Так, авторкою удосконалено підходи щодо аналізу природи, сфери 

застосування та особливостей договорів про надання медичних послуг. 

Крім того, в роботі удосконалено класифікацію особистих немайнових 

прав у сфері охорони здоров’я, а саме виділено: право на звернення за 

медичною послугою; право на відмову від медичної послуги; право на 

припинення медичної послуги; право на участь у медичних експериментах; 

право на донорство крові та її компонентів; право на трансплантацію органів 

та інших анатомічних матеріалів; права, пов’язані із здійсненням 

репродуктивних функцій за допомогою медичних засобів; право на медичну 

інформацію, пов’язану із станом свого здоров’я. 

В положеннях новизни, що набули подальшого розвитку, дисертантка 

пропонує розглядати моральні страждання як пережиті особою почуття 

приниження, роздратування, пригніченості, гніву, сорому, розпачу, 

неповноцінності, стану психологічного дискомфорту, які можуть бути 

викликані, заподіянням шкоди в сфері надання медичних послуг, у тому 

числі спотворенням відкритих частин тіла людини шрамами та рубцями; 

розкриттям медичної таємниці тощо. 

Дисертанткою також обґрунтовано, що під якістю медичних послуг 

необхідно розуміти сукупність характеристик послуги, які визначають її 

здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби пацієнтів. 

Авторка додатково дослідила наукові підходи щодо законодавчого та 

доктринального визначення протиправності дій лікаря. Зокрема, на її думку, 

до них відносяться дії, які не відповідають нормативно встановленим 

положенням стандартів, інструкцій з надання медичних послуг, що 

затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони 
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здоров’я, умовам договору, а також загальноприйнятим і науково 

обґрунтованим вимогам, що сформувалися протягом тривалого часу у 

медичній науці. Крім того, заслуговує на увагу позиція дисертантки стосовно 

того, що дію виконавця медичної послуги слід вважати протиправною у тому 

випадку, якщо вона заборонена законом, іншим правовим актом або 

суперечить закону, іншому правовому акту та умовам договору про надання 

медичних послуг. 

Дисертанткою визначено, що протиправність у медичній сфері може 

полягати як у порушенні договірних обов’язків, так і протиправній поведінці, 

яка має ознаки делікту. У першому випадку йдеться про договірну 

відповідальність, в другому – деліктну. 

Основні положення та зміст наукового дослідження. Слід 

відзначити, що авторкою обрано доволі ефективний та плідний за своїми 

результати для дослідження відповідної проблематики методологічний 

підхід, а саме авторкою використовувались загальнонаукові методи: 

формально-юридичний, порівняльно-правовий, а також спеціальні наукові 

методи логічного, системно-структурного та порівняльного аналізу, які у 

сукупності були застосовані для з’ясування сутності договірних зобов’язань у 

сфері надання медичних послуг, засад їх регулювання у цивільному праві 

України, визначення характеру медичних послуг. 

Дисертанткою проаналізовано зміст права на медичну послугу як 

форми реалізації особистого немайнового права на охорону здоров’я. 

Зроблено висновок, що підставою виникнення, існування (здійснення) і 

припинення відносин з надання медичних послуг є воля пацієнта, його 

усвідомлена згода, чим підтверджується цивільно-правовий характер 

відносин з надання медичних послуг і відсутність у них елементів відносин 

влади та підпорядкування. 

Авторкою досліджено визначення поняття і змісту медичної послуги як 

юридичної категорії, з’ясовано вплив правових норм на регульовані суспільні 

відносини. Дисертантка навела аргументацію стосовно того, що підставою 
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здійснення добровільного медичного страхування є договір добровільного 

медичного страхування, предметом якого є майновий інтерес, який не 

суперечить закону і пов’язаний із здоров’ям застрахованої особи. 

Заслуговують на увагу виділені авторкою такі особливості медичної послуги, 

які характеризують її як особливе правове явище: 1) перетворююча, корисна 

роль діяльності, що має майнову цінність; 2) невіддільність процесу надання 

послуги від дій медичного працівника, а корисного ефекту – від особи 

пацієнта; 3) безповоротність; 4) неповторність; 5) ексклюзивність; 

6) нездатність для зберігання, накопичення чи перерозподілу; 

7) конфіденційний характер діяльності з надання медичних послуг. 

Авторкою також досліджується договір як правова форма надання 

медичних послуг. Зокрема, зазначено, що договір про надання медичних 

послуг повинен укладатися у письмовій формі, оскільки саме письмова 

форма договору є вкрай важливою як для виконавця, так і для замовника. 

Документування інформованої згоди пацієнта на медичне втручання шляхом 

підписання формуляра інформованої згоди на відповідне медичне втручання, 

який розроблений лікувально-профілактичним закладом, в якому не вказані 

права та обов’язки сторін, не є ефективним способом захисту прав як лікарів, 

так і пацієнтів. Медичний заклад повинен укладати з пацієнтами саме 

договори про надання медичних послуг, а не формуляри встановленої форми 

(незалежно від виду медичних послуг, які надаються пацієнту), в яких 

відсутні основні права та обов’язки сторін. 

Цікавими є висновки авторки про те, що неповнолітнім фізичним 

особам необхідно надати право на отримання достовірної та повної 

інформації про стан свого здоров’я, в тому числі на ознайомлення з 

відповідними медичними документами, що стосуються їхнього здоров’я, 

оскільки, на думку дисертантки, без права на інформацію про стан свого 

здоров’я фізична особа об’єктивно не може здійснювати належним чином 

свого права на вибір медичної установи, форм та методів діагностики, 

лікування тощо. 
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Дисертанткою детально проаналізовано особливості окремих видів 

договірних зобов’язань у сфері надання медичних послуг, зокрема, договорів 

про надання хірургічних послуг, договорів про надання стоматологічних 

послуг, договірних відносин у сфері трансплантації органів, договорів про 

надання терапевтичних послуг, договорів про надання акушерсько-

гінекологічних та репродуктивних послуг, зобов’язань у сфері надання 

реабілітаційних послуг. 

На особливу увагу заслуговують авторські пропозиції стосовно 

вдосконалення цивільно-правової відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання договірних зобов’язань у сфері надання медичних 

послуг. Зокрема, авторкою доведено, що у договорі необхідно чітко 

визначати обов’язки лікаря (медичної установи), до яких, в той же час, не 

відносяться операційні обов’язки, обов’язки при здійсненні процедур тощо. 

Крім того, дисертантка пропонує розрізняти порушення обов’язків за 

договором, які є підставою договірної відповідальності від заподіяння шкоди 

внаслідок неналежного втручання в сферу здоров’я особи. Останнє має бути 

з вини медичного працівника. При цьому немає значення чи це втручання 

було в медичному закладі, чи вдома у пацієнта. 

Обґрунтованість і достовірність результатів дослідження 

підтверджується проведеною дисертанткою з використанням різних науково-

пізнавальних методів науковою роботою з опрацювання фахової літератури з 

тематики дослідження, аналізу цивільного законодавства, дослідження 

матеріалів судової практики з тематики дисертації (усього 375 найменувань).  

Дисертація виконана на основі критичного опрацювання авторкою 

робіт вітчизняних і зарубіжних вчених, що присвячені з’ясуванню 

особливостей договірних зобов’язань у сфері надання медичних послуг. 

Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані в 

дисертації, відображено в одній одноособовій монографії, навчальному 

посібнику, 22 наукових статтях, з яких 17 – у виданнях, які входять до 

переліку наукових фахових видань, 4 статтях у виданнях іноземних держав, 
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14 тезах доповідей на конференціях, в одній главі науково-практичного 

коментаря Господарського кодексу України. 

Теоретичне і практичне значення результатів даного дисертаційного 

дослідження полягає у можливості їх використання: 1) у науково-дослідній 

сфері – при вдосконаленні інститутів цивільного права, в першу чергу, 

договірного права, при вивченні групи договорів про надання медичних 

послуг, здійсненні досліджень з їх систематизації; 2) у сфері правотворчості – 

при вдосконаленні чинного законодавства, зокрема, деяких норм Цивільного 

кодексу України, Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я»; 3) у правозастосовчій сфері – при тлумаченні положень 

законодавства судовими органами; 4) у навчально-методичній роботі – при 

підготовці підручників та навчальних посібників з цивільного права України, 

при викладанні курсів «Договірне право», «Зобов’язальне право», «Медичне 

право» і підготовці відповідних спецкурсів. 

Зауваження та пропозиції за змістом дисертації. Окремі аспекти та 

положення дослідження є дискусійними і потребують додаткової уваги 

авторки. 

1. На с. 56 роботи дисертантка зауважує: «Вірною є думка, що оплатне 

надання медичних послуг – це, власне, послуга, і регулюється приватним 

правом, а безоплатне – медична послуга, що регулюється публічним 

правом». Вказане твердження викликає зауваження, оскільки, на наше 

переконання, цивільне право може та повинно регулювати відносини не 

лише із платного, а й безоплатного надання медичних послуг, оскільки їх 

цивілістична сутність полягає не у факторі відплатності чи безвідплатності, а 

саме у факторі тісного зв’язку із особою. 

2. Дисертантка на с. 107 обґрунтовує необхідність доповнення 

статті 37 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» нормою такого змісту: «У випадках, коли стан громадянина не 

дозволяє йому висловити свою волю, а медичне втручання невідкладне, 

питання про його проведення в інтересах пацієнта вирішує консиліум лікарів, 
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а при неможливості зібрати консиліум – безпосередньо лікуючий (черговий) 

лікар з наступним повідомленням посадових осіб лікувально-профілактичної 

установи». На нашу думку, зібрати консиліум лікарів на практиці буває 

складно, в більшості випадків таке рішення прийматиме черговий лікар. Крім 

того, чи не вважає дисертантка в окресленій ситуації за необхідне залучати 

до прийняття такого рішення близьких родичів пацієнта? 

3. Дисертантка до істотних умов договору про надання медичних 

послуг відносить умову про право на інформацію про стан свого здоров’я. 

При цьому, на її думку, така інформація повинна бути повною (с. 128). В 

цьому відношенні хотілось би почути, чи можливі, на думку дисертантки, 

обмеження права на інформацію в аспекті повноти її надання? А також, як 

авторка ставиться до ситуації, коли інформація передана у повній, однак у 

недоступній для сприйняття пацієнта формі (наприклад, із застосування 

специфічних для медицини латинізмів)? 

4. Дисертантка пропонує різні критерії класифікації договорів про 

надання медичних послуг, зокрема, залежно від правового статусу, від віку 

пацієнта тощо. Однак, нічого не зазначено про особливості тих договорів, 

пацієнтами яких виступають недієздатні чи обмежено дієздатні особи. На 

нашу думку, варто було би класифікувати договори про надання послуг й за 

таким критерієм, як обсяг правосуб’єктності пацієнта.  

5. Аналізуючи правову природу договору про надання терапевтичних 

послуг, дисертантка виділяє такі його види: 1) договір про надання базових 

терапевтичних послуг, який дозволятиме перервати перебіг захворювання і 

сприяти виліковуванню; 2) договір про надання спеціальних терапевтичних 

послуг, який дозволятиме попередити та усунути можливе загострення 

основного захворювання чи появу рецидивів супутних патологічних 

процесів, прояви можливої побічної дії лікарських засобів за спеціальними 

показаннями; 3) договір про надання додаткових терапевтичних послуг після 

виписки пацієнта зі стаціонару. Однак із наведеного не зрозуміло, в чому ж 

полягає різниця, на думку авторки, між базовими, спеціальними та 
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додатковими терапевтичними послугами.  

6. Аналізуючи таку умову цивільно-правової відповідальності, як 

протиправність, дисертантка приходить до такого висновку: 

«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». В цьому контексті виникає 

запитання, чи вважаються, на думку дисертантки, протиправними дії лікаря, 

які суперечать принципам біоетики в медицині. 

Однак вказані зауваження носять в цілому дискусійний характер і не 

применшують наукового та практичного значення основної змістовної 

частини дисертації, а також наведених у ній висновків та пропозицій.  

Загальний висновок по дисертації. Дисертація, представлена Аллою 

Анатоліївною Герц, є самостійним завершеним науковим дослідженням, в 

якому отримані нові, самостійні, науково обґрунтовані результати, 

спрямовані на вирішення конкретної для науки цивільного права задачі, а 

саме усунення проблем в механізмі правового регулювання договірних 

зобов’язань у сфері надання медичних послуг. 

Викладені в дисертації рекомендації та конкретні пропозиції щодо 

удосконалення чинного законодавства України є теоретично обґрунтованими 

та аргументованими.  

Основні положення дисертації, що виносяться на захист, належним 

чином були відображені у наукових статтях, що були підготовлені та 

опубліковані авторкою дисертації, кількість і якість яких відповідає вимогам 

щодо публікації основних положень дисертацій на здобуття наукових 

ступенів у фахових виданнях. 

Зміст автореферату повною мірою відображає структуру, хід 

дослідження, основні положення і висновки підготовленої авторкою 
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дисертації. Автореферат не містить положень, які не увійшли до основного 

змісту дисертації.  

Авторкою опрацьовано значну кількість вітчизняної та іноземної 

фахової літератури з теми дисертації. Існуючі в юридичній літературі 

теоретичні положення, що стосуються досліджуваної теми, були 

дисертанткою належним чином критично проаналізовані та на цій основі 

зроблені пропозиції з удосконалення чинного законодавства.  

Враховуючи наведене, можна стверджувати про достатній рівень 

науковості та обґрунтованості висловлених авторкою у дисертації наукових 

суджень, положень, висновків і рекомендацій. З огляду на викладене 

дисертаційна робота Алли Анатоліївни Герц є завершеною науковою працею, 

а висновкам, зробленим у дисертації, властиві необхідні ознаки новизни. 

Варто відмітити, що Булецою Сібіллою Богданівною нещодавно було 

захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук на дещо схожу тему: «Цивільні правовідносини, що виникають у сфері 

здійснення медичної діяльності: теоретичні та практичні проблеми», однак в 

цій роботі, на відміну від досліджуваної нами дисертації, в комплексі 

аналізуються правовідносини, що виникають у сфері здійснення медичної 

діяльності, і питанню договірних зобов’язань у сфері надання медичних 

послуг приділяється менша увага, в той час як метою роботи Алли 

Анатоліївни Герц є саме аналіз теоретичних засад договірних зобов’язань у 

сфері надання медичних послуг. Обидві роботи, на нашу думку, привносять 

суттєвий вклад у розвиток юридичної науки. 

Підсумовуючи вищезазначене, стверджуємо, що дисертація Алли 

Анатоліївни Герц на тему «Договірні зобов’язання у сфері надання медичних 

послуг», що подана на здобуття її авторкою наукового ступеня доктора 

юридичних наук, відповідає вимогам Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 року № 567, а сама дисертантка – Алла Анатоліївна Герц 

заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора юридичних наук за 
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спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. 

 

 


