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ПЕРЕДМОВА

Актуальність теми. В умовах сучасних докорінних реформаці-
йних процесів, які відбуваються у сфері охорони здоров’я в Україні, 
зумовлених низкою ключових факторів – упровадженням новітніх 
інститутів та переглядом змісту вже існуючих, апробацією абсо-
лютно нових моделей відносин суб’єктів правовідносин у зазначеній 
сфері суспільного життя (що впливає на потреби практичної діяль-
ності лікувально-профілактичних закладів, де найчастіше й виника-
ють проблеми медико-правового характеру), – постає питання про 
систематизацію законодавства, у тому числі й адміністративного, у 
сфері охорони здоров’я, щодо якої вже одностайні як представники 
правничої науки та законодавець, так і юристи-практики. Останні 
звертають увагу на розгалуженість, громіздкість, суперечливість і 
розпорошеність адміністративного законодавства, надмірну кіль-
кість нормативно-правових актів, що регулюють відносини щодо 
правового статусу суб’єктів адміністрування, засад ліцензування, 
реєстрації, сертифікації, загальнообов’язкового соціального медич-
ного страхування, державного контролю та нагляду, на збільшення 
кількості нормативно-правових актів системи охорони здоров’я 
України (як законів, так і підзаконних актів), що призводить до того, 
що ці акти нерідко дублюють або суперечать один одному, усклад-
нюють їх застосування та, як наслідок, взагалі не сприяють поступа-
льному розвитку системи охорони здоров’я, спричиняють негативні 
наслідки, гальмують і стримують її розвиток.

Систематизація адміністративного законодавства у сфері 
охорони здоров’я в Україні  – необхідна умова ефективного 
впровадження Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», яка 
реформу охорони здоров’я визначає як один із пріоритетних 
напрямів державної політики, а створення оптимальних умов для  
забезпечення безпеки життя й здоров’я людини, доступу кожної 
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особи до високоякісних ресурсів галузі охорони здоров’я відно-
сить до базових складників вектора безпеки та відповідальності в 
подальшій побудові суспільного життя. З огляду на це беззапереч-
ною є потреба в розробленні абсолютно нової концепції викорис-
тання ресурсу систематизації адміністративного законодавства у 
сфері охорони здоров’я в Україні на рівні сучасної теорії.

Питання систематизації законодавства в різні історичні пері-
оди привертали увагу вітчизняних і зарубіжних учених у галузі 
теорії держави та права, зокрема І. Борщевського, Л. Горбунової, 
Є. Гетьмана, А. Граціанова, Ж. Дзейко, М. Дімчогло, Л. Добробог, 
Д. Керімова, С. Максимова, Б. Малишева, С. Меленка, О. Петри-
шина, Є. Погорєлова, С. Погребняка, П. Рабіновича, В. Смородин-
ського та інших авторів. Також вони ставали предметом розгляду 
фахівців галузевих правових наук у дослідженнях, присвячених як 
безпосередньо систематизації законодавства в певній сфері, нап-
риклад конституційній (праці Н. Кошіль), податковій (дослідження 
Д. Белінського, І. Бондаренко, С. Сарани), інформаційній (роботи 
Ю. Атаманової, С. Баранова, В. Залізняка, В. Ліпкана, К. Черепов-
ського та інших науковців), екологічній (праці Ю. Власенко, П. Гвоз-
дика, А. Гетьмана та інших учених), сфері інтелектуальної власності 
(розвідки О. Орлюк, М. Пушкар та інших авторів), сфері забезпе-
чення безпеки дорожнього руху (роботи В. Доненка, І. Новосардо-
вої та інших дослідників) тощо, так і її окремим видам  – кодифі-
кації (праці В. Андрейцева, А. Амеліної Д. Астахова, Ш. Гаджиєвої, 
Т. Коломоєць, І. Федорова та інших авторів), консолідації (роботи 
А. Гресь, М. Дімчогло, О. Лавріненко, С. Легуша, С. Меленко та 
інших науковців), інкорпорації (дослідження Л. Добробог, В. Ліп-
кана, В. Мамутова, О. Селезньової та інших учених).

На рівні дисертаційних робіт окремі питання систематиза-
ції адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я 
досліджували І. Буряк («Адміністративно-правове регулювання 
у сфері забезпечення права громадян України на охорону здо-
ров’я», 2013 р.), В. Воробйов («Адміністративно-правове регулю-
вання сфери охорони здоров’я», 2012 р.), Д. Гомон («Адміністра-
тивно-правове та організаційне забезпечення охорони здоров’я в 
Україні», 2018 р.), З. Гладун («Адміністративно-правове регулю-
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вання відносин у сфері охорони здоров’я населення в Україні», 
2015 р.), О. Лавриненко («Адміністративно-правове регулювання 
профілактичної діяльності у сфері охорони здоров’я», 2015 р.), 
Б. Логвиненко («Адміністративно-правові засади медичного забез-
печення органів внутрішніх справ в Україні», 2008 р.), Л. Мазур 
(«Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення 
прав військовослужбовців Збройних Сил України на охорону здо-
ров’я», 2016 р.), Л. Руснак («Адміністративно-правове забезпе-
чення права на охорону здоров’я в Україні», 2016 р.), Д. Шатков-
ська («Адміністративно-правове регулювання організації охорони 
здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях», 2016 р.) та 
інші правники. Незважаючи на розмаїття наукових праць, а також 
без применшення здобутків наведених учених варто зазначити, що 
комплексних наукових досліджень, безпосередньо присвячених 
систематизації законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні 
з акцентом на особливостях адміністративно-правового регулю-
вання використання їх ресурсу та формулюванням відповідної 
теорії, не було проведено, що й актуалізує відповідне дослідження, 
зумовлює його наукове та практичне значення.

Одержані результати монографічного дослідження становлять 
як науково-теоретичний, так і практичний інтерес: можуть бути 
використані як основа для подальшої розробки теорії адмініст-
ративного права, враховані у нормотворчій діяльності, а також у 
навчальному процесі при підготовці майбутніх юристів. Моногра-
фія розрахована на науковців, практичних працівників, викладачів 
і студентів, усіх, хто цікавиться досліджуваною проблематикою.

Автор висловлює глибоку й щиру вдячність своєму керівни-
кові – президенту Національного університету «Одеська юридична 
академія», академіку Національної академії правових наук України, 
доктору юридичних наук, професору Ківалову Сергію Васильовичу, 
кафедрі адміністративного та фінансового права Національного 
університету «Одеська юридична академія», науковому консуль-
танту – доктору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту 
Національної академії правових наук України Коломоєць Тетяні 
Олександрівні, рецензентам, а також найдорожчим для мене – чоло-
віку, родині та близьким, які завжди вірили й підтримували.
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