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Монографія С.Б. Булеци «Цивільні правовідно
сини у галузі медичної діяльності: проблеми теорії 
та практики» містить низку положень, котрі є ціка
вими, свіжими і науково значущими. Важливою 
ознакою цієї роботи, на наше переконання, є за
прошення читача до дискусії, постановка питань, 
на які не може бути єдино правильної відповіді. 

Аналіз рецензованої монографічної роботи 
буде неповним без короткого екскурсу в дослід
ження відповідної цивільноправової проблема
тики. Очевидно, що правове положення  суб'єктів 
медичної діяльності привертає увагу українських 
і зарубіжних правознавців. Постає питання чи це 
окрема галузь права, чи ні. Зокрема, в Україні в 
останні роки з’явилися фундаментальні наукові до
слідження, присвячені проблемам як медичного, 
так і цивільного права. Цікавими і змістовними є й 
додатки, вміщені в монографії, а саме пропозиції 
щодо внесення змін до Цивільного кодексу України.  

Завдяки вдало обраній методології та належ
ній теоретикометодологічній і нормативнопра во
вій базі автору монографії вдалося розкрити сут
ність і зміст сучасних положень медичного права в 
системі цивільного права України у контексті пози
тивістської методології юридичних досліджень, а та
кож класифікувати і систематизувати ці положення. 
Заслуговує на увагу й дослідження питання співіс
нування та дихотомічного взаємозв’язку системи 
джерел медичного права України із системою ци
вільного права як галузі права. Перспективними є 
й результати дослідження проблем подальшого роз
витку та вдосконалення досліджуваної С.Б.  Булеца 
теми. 

Слід зазначити, що особливе значення для 
розвитку особистих немайнових прав, в тому чис
лі права на здоров'я,  мають наукові дослідження 
саме українських цивілістів, які не лише розроби
ли загальні засади правової регламентації особис
тих немайнових прав, але й сформували їх систе
му. До їх числа слід віднести праці Ч. Н. Азімова, 
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На сучасному етапі розвитку системи охорони 
здоров'я України і трансформації в ній взаємин між 
основними суб'єктами, що пов'язано із соціально
економічними умовами у країні і особливо розви
тком ринку приватних медичних послуг, відноси
ни як керівників системи охорони здоров'я, так і 
простих медичних працівників і пацієнтів значно 
ускладнилася. 

В першу чергу, це обумовлено прогресом са
мих медичних технологій, подруге, законодавство 
України в галузі охорони здоров'я  змінюється, і 
відомчі нормативні акти постійно перетерплюють 
зміни та доповнення, пов'язані з проведенням ре
форми і змінами умов роботи всієї системи охоро
ни здоров'я, а також вимогами, які пред'являються 
до України з боку ЄС. Всі ці й інші причини вносять 
постійні зміни в повсякденну діяльність основних 
суб'єктів системи охорони здоров'я – медичних 
працівників, і вимагають відповідних змін і вдо
сконалень, що, в свою чергу, передбачає необхід
ні уявлення і знання в області сучасних стандартів 
прав пацієнтів, а також освоєння навичок по вико
ристанню цих стандартів з метою запобігання кон
фліктів у системі взаємин «лікар  пацієнт  заклад 
охорони здоров'я». 

Цікавою і неординарною є пропозиція автора 
про внесення змін у визначення договору в сфері 
медичної діяльності, а саме договору медикола
трії. Виявлені особливості правового положення 
суб'єктів медичної діяльності. Автор вважає, що 
оскільки жоден з видів медичної діяльності не може 
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бути здійснений без участі медичного закладу (при
ватного підприємця), цей суб'єкт є обов'язковим у 
відносинах, що виникають при здійсненні медич
ної діяльності. 

У відносинах, пов'язаних з таким видом ме
дичної діяльності як медична послуга, спеціаль
ними суб'єктами є замовник медичної послуги і 
пацієнт. 

В монографії зазначається, що пацієнт – це 
завжди і лише фізична особа (дієздатна і недієз
датна), яка звернулася в заклад охорони здоров'я, 
організм, орган або тканина якого є об'єктом ме
дичних маніпуляцій.

Актуальність теми дослідження підвищується 
також і тому, що в сучасному світі звернення  ува
ги на права та обов'язки пацієнта та медичного 
працівника, їх захист свідчить про демократичність 
правової системи, до якої належить Україна. Рівень 
розвитку прав людини (пацієнта), їх забезпечен
ня  – показник зрілості розвитку правової системи. 
Слід підкреслити вдале розкриття даної сторони 
проблеми в монографії.

Цілком зрозуміло, що у монографії розгля
даються саме теоретичні засади виникнення ци
вільних правовідносин, історія розвитку відносин 
в сфері охорони здоров'я, а також цікавим є по
єднання права, моралі при здійсненні медичної 
діяльності.

У монографії знайшли відображення основні 
показники становища лікаря та пацієнта в цивіль
них правовідносинах, які в залежності від часу, іс
торичного, географічного, політичного простору, 
об’єктивних та суб’єктивних факторів суспільного 
життя істотно різняться між собою. 

Треба підкреслити, що зі вступом України до 
європейських та світових інституцій, розвитком 
України як правової держави зростає необхідність 
дослідження даної теми у зв’язку із запроваджен
ням міжнародних стандартів в законодавство охо
рони здоров'я України.

В цілому монографія в достатній мірі відо
бражає авторську позицію щодо найбільш важ
ливих сьогодні базових проблем теорії та прак
тики місця цивільних правовідносин у медичній 
сфері. Проведення реформування системи охо
рони здоров'я, базуючись більше на цивільно
правових нормах, є першим етапом вступу 
України до Європейського союзу. Виходячи із стра
тегічного напрямку розвитку України – інтеграції 
до Європейського Союзу, а також зважаючи на 
необхідність побудови партнерських відносин із 
закладами охорони здоров'я ЄС для більш повного 
захисту прав пацієнтів під час їх перебування за 
межами країни, дана монографія відображає су
часні проблеми. 

Разом із тим, з огляду на вдало структуровану 
роботу, ємність розкритих Булецою С.Б. основних 

проблем з реформування цивільних правовідно
син в сфері медичної діяльності та на значний об
сяг представленої на рецензування монографії, 
можна вважати мету автора роботи досягнутою – 
науковці та практики отримають науково обґрунто
ване уявлення про стан цивільних правовідносин, 
їх місце в сфері здійснення медичної діяльності та 
теоретичні й практичні шляхи здійснення реформи.  

Результати та отримані висновки є достатньо 
аргументованими, їх достовірність зумовлена тим, 
що дослідження ґрунтуэться на широкій джерель
ній базі, нормативноправових документах сто
совно проблеми правовідносин лікаря та пацієн
та, використання необхідної юридичноїправової 
літератури. Викладення матеріалів монографії 
характеризується логічністю, структура роботи в 
достатній мірі оптимальна, і в цілому досягається 
поставлена мета.

Наукова цінність монографії полягає в тому, 
що робота є комплексним дослідженням проблеми 
реалізації прав пацієнта та медичного працівника, 
місця цивільних правовіносин в медичній сфері, 
розглянуто договірне та недоговірне регулювання 
цих відносин та виявлено різні способи захисту 
прав та обов'язків суб'єктів медичних відносин.  
Практичне значення результатів і висновків роботи 
полягає в тому, що вони можуть бути використані 
для подальших досліджень загальнотеоретичних 
проблем розвитку  медичного права, вдосконален
ня Інституту захисту прав людини, подальшої гума
нізації законодавства в цій сфері.

Дана монографія буде корисна як фахівцям 
в галузі цивільного права, так і практичним пра
цівникам. Робота є сучасним виданням і її поло
ження можуть використовуватися у викладацькій 
діяльності. Вона буде цікавою для широкого кола 
читачів.

Слід також зазначити, що автор монографії з 
2005 року комплексно досліджує означений на
уковий напрямок; її науковий доробок з проблеми 
становить понад 50 наукових статей та 49 науко
вих тез конференцій, тому означене монографічне 
дослідження базується виключно на оригінальних 
статтях автора.

В цілому монографія Булеци С.Б. «Цивільні 
правовідносини в галузі медичної діяльності: проб
леми теорії та практики» є актуальною, написана 
на достатньо високому професійному рівні, її ви
сновки та положення науково обґрунтовані. З огля
ду на це робота стане в нагоді науковцям, аспіран
там і докторантам, професорськовикладацькому 
складу вищих навчальних закладів, магістрам, 
студентам і практичним працівникам закладів охо
рони здоров'я України, юристампрактикам у сфері 
медицини, а також усім небайдужим до проблем 
цивільного права. 


