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Анотація

Монографію присвячено комплексному дослідженню правового регулювання
відносин у сфері допоміжних репродуктивних технологій. В роботі
комплексно, з урахуванням сучасних методів дослідження, здобутків
вітчизняної та зарубіжної правничої науки, а також норм чинного
законодавства України розкрито адміністративно-правове регулювання
допоміжних репродуктивних технологій та визначено перспективні напрями
його удосконалення. У результаті проведеного дослідження сформульовано
та запропоновано низку нових наукових положень та висновків.  

Поглиблено наукові знання на основі досягнень вітчизняної юриспруденції,
зарубіжного досвіду, аналізу законодавства України, а також нормотворчої та
правозастосовної практики для розробки ефективної та дієвої системи
адміністративно-правового забезпечення застосування допоміжних
репродуктивних технологій. Доведено існування процесів взаємопроникнення
норм приватного і публічного права при регулюванні відносин, що виникають
при застосуванні методів допоміжних репродуктивних технологій.  

Охарактеризовано сутність функціональних елементів
адміністративно-правового регулювання допоміжних репродуктивних
технологій серед яких виділено інструменти адміністративно-правового
регулювання допоміжних репродуктивних технологій, суб’єктів
адміністративно-правового регулювання допоміжних репродуктивних
технологій, функції та повноваження органів державної влади у сфері
адміністративно-правового регулювання допоміжних репродуктивних
технологій.  

Видання рекомендоване для науковців, викладачів, здобувачів наукових
ступенів, практичних працівників органів державної влади, а також усіх тих,
хто цікавиться проблематикою правового регулювання допоміжних
репродуктивних технологій.
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ВСТУП

Демографічна ситуація в Україні та характер соціально-еко-
номічних процесів, які нерозривно пов’язані із нарощенням 
людського потенціалу засвідчують, що репродуктивне здо-
ров’я населення є фактором національної безпеки держави, 
запорукою розвитку українського суспільства на засадах вер-
ховенства права, демократії та прав людини. Проблематика 
забезпечення та охорони репродуктивного здоров’я населення 
має значний потенціал, безпосередньо пов’язаний із завдан-
нями держави. Концептуальні позиції органів влади щодо 
засадничих питань, як репродуктивного здоров’я, так і репро-
дуктивних прав населення, мають вирішальне значення для 
багатьох людей у їх прагненні створити міцні сім’ї, вільні від 
бідності та насильства.

Держави-члени світових та регіональних інтеграційних 
структур запроваджують різні варіанти правових підходів до 
використання, зокрема в процесах людського відтворення, 
допоміжних репродуктивних технологій (далі – ДРТ), абортів, 
сурогатного материнства. На національному рівні істотно від-
різняються позиції держав щодо законності надання рівного 
доступу до послуг у сфері репродуктивного здоров’я, компен-
сації витрат на лікування, а також щодо прав і визнання дітей, 
народжених внаслідок або за допомогою репродуктивних 
технологій. Репродуктивне здоров’я і репродуктивні права – 
новели сучасної демографічної політики.

Важливість питань правового і, зокрема, адміністративно- 
правового, регулювання відносин у сфері ДРТ, зумовлена, 
з одного боку, надзвичайними досягненнями та результа-
тами науково-технічного прогресу у сфері застосування ДРТ, 
а з іншого – стрімким і непослідовним розвитком законодав-
ства у цій сфері за роки незалежності України, що не сприяє 
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ефективному функціонуванню національної системи охорони 
здоров’я. На думку українських науковців та зарубіжних екс-
пертів, сучасний стан правового регулювання відносин у цій 
сфері загалом не відповідає вимогам становлення і розвитку 
сучасної соціальної демократичної держави, викликає спра-
ведливі зауваження і часто є дискусійним у середовищі як 
політиків і науковців, так і працівників охорони здоров’я, і, що 
особливо важливо – громадян.



https://jurkniga.ua/pravove-regulyuvannya-vidnosin-u-sferi-dopomizhnikh-reproduktivnikh-tekhnologiy/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD+%D1%83+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD+%D1%83+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9

