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Актуальність проблеми

Проблеми охорони здоров’я населення та ді-
яльність, спрямована на збереження і зміцнення
здоров’я, потребують постійної уваги з боку держа-
ви. Однією з передумов ефективного функціону-
вання національної системи охорони здоров’я є
неухильне дотримання принципів професійної
етики і деонтології медичними та фармацевтич-
ними працівниками. Дана вимога закріплена в
пункті «г» статті 78 Закону України «Основи за-

конодавства України про охорону здоров’я», що
зумовлено визначеністю охорони здоров’я як
пріоритетного напряму державної політики та
фактора національної безпеки країни [5]. Тому
створення ефективних, законодавчо закріплених
механізмів забезпечення дотримання норм про-
фесійної етики працівниками охорони здоров’я
— актуальне та важливе завдання вітчизняної
медицини і фармації.
Мета даної роботи — обґрунтування та роз-

робка пропозицій щодо законодавчого забезпе-
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чення дотримання етичних кодексів працівників
охорони здоров’я України.

Матеріали та методи дослідження
Як матеріал дослідження використано пуб-

лічну інформацію органів законодавчої та вико-
навчої влади, нормативно-правові акти у сфері
охорони здоров’я, етичні кодекси працівників
охорони здоров’я України. При проведенні
досліджень застосовано методи — системно-
оглядовий, бібліографічний, логічний.

Виклад основного матеріалу
Декларація етичних принципів медичної та

фармацевтичної професії закріплена в етичних
кодексах, прийнятих на всеукраїнських з’їздах
працівників охорони здоров’я, а саме: Етичному
кодексі медичної сестри України (1999, Чернівці),
Етичному кодексі лікаря України (2009, Євпато-
рія) та Етичному кодексі фармацевтичних пра-
цівників України (2010, Харків), невід’ємним до-
датком до якого є Правила належної промоції
фармацевтичними компаніями лікарських засо-
бів професіоналам охорони здоров’я [1–3; 10].
Дані документи розроблялися на основі законо-
давства України, етико-нормативних документів
міжнародних організацій (ЄС, ВООЗ, Всесвітньої
медичної асоціації, Міжнародної фармацевтич-
ної федерації та ін.), а також клятв, присяг і дже-
рел з історії світової медицини та фармації [4; 6].
Порівняння структур чинних етичних кодексів
працівників охорони здоров’я України представ-
лено у табл. 1.
Як видно з табл. 1, розділи діючих в Україні

етичних кодексів працівників охорони здоров’я
достатньо повно охоплюють основні аспекти ме-
дичної та фармацевтичної діяльності. Однак, не
дивлячись на наявність цих документів, останні-

ми роками в Україні спостерігається погіршення
ситуації щодо дотримання морально-етичних норм
як працівниками охорони здоров’я, так і пацієн-
тами. Це пов’язано передусім із загальною духов-
ною та соціально-економічною кризою в укра-
їнському суспільстві, а також нерозбудованістю
системи професійного самоврядування та відсут-
ністю прописаного у законодавчих і підзаконних
нормативно-правових актах України механізму
сприяння впровадженню та дотриманню етич-
них кодексів працівників охорони здоров’я. Фа-
хові асоціації працівників охорони здоров’я, гро-
мадські організації пацієнтського, медико-право-
вого, біоетичного, екологічного спрямування
та інші об’єднання громадян, на які покладено
функцію громадського контролю за діяльністю у
сфері охорони здоров’я, не в змозі забезпечити
впровадження та дотримання етичних кодексів
без належного законодавчого підґрунтя та під-
тримки з боку держави. До компетенції комісій з
питань етики, що діють при закладах та устано-
вах у сфері охорони здоров’я, входить обов’язок
щодо контролю за дотриманням етичних прин-
ципів під час проведення науково-дослідних до-
сліджень і клінічних випробувань лікарських за-
собів [7], а морально-етичні проблеми, що вини-
кають на інших ділянках медичної та фармацев-
тичної діяльності, як правило, залишаються поза
їх увагою. Крім того, наказом МОЗ України
№ 255 від 11.04.2012 р. було ліквідовано Центра-
льну комісію з питань етики МОЗ України [9].
У сфері фармацевтичної діяльності короткий
час був чинним наказ МОЗ України № 870 від
09.10.2013 р. «Про затвердження настанови “Лі-
карські засоби. Належна практика промоції”»
[11], яким було врегульовано проблеми етичної
поведінки фармацевтичних компаній, але євро-
пейська практика етичної промоції лікарських

Структура Етичного кодексу
фармацевтичних працівників України

Вступ
1. Загальні принципи та положення
2. Фармацевтичний працівник у сучасному суспільстві
3. Взаємини фармацевтичного працівника
і пацієнта
4. Взаємини фармацевтичного працівника і лікаря
5. Взаємини фармацевтичного працівника
з колегами
6. Фармацевтичний працівник і науковий прогрес
7. Фармацевтична інформація
8. Новітні фармацевтичні технології
9. Повага до професії фармацевтичного працівника
10. Дія Етичного кодексу фармацевтичного працівника.
Відповідальність за його порушення та порядок
перегляду

Таблиця 1
Структура етичних кодексів працівників охорони здоров’я України

Етичний кодекс
медичної сестри України

Передмова

1. Загальні положення

2. Медична сестра
і пацієнт

3. Медична сестра
та її професія

4. Медична сестра
і суспільство

5. Професійні медсестрин-
ські організації

6. Дія Етичного кодексу
медичної сестри України,
відповідальність за його
порушення та порядок
його перегляду

Етичний кодекс
лікаря України

Вступ
1. Дія кодексу

2. Лікар
та суспільство

3. Лікар і пацієнт
4. Колегіальність
лікарів

5. Наукові
дослідження
за участю пацієнта

6. Новітні медичні
технології
7. Інформація

8. Повага
до професії лікаря
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засобів не знайшла місця у національному зако-
нодавстві. Ця настанова була скасована наказом
МОЗ України № 984 від 18.11.2013 р. Очевидно,
що все зазначене суттєво ускладнює процес гума-
нізації та розвитку системи охорони здоров’я Ук-
раїни.
Із вищевикладеного вбачається, що законодав-

че закріплення вимоги щодо забезпечення дотри-
мання етичних норм у сфері охорони здоров’я
поряд з налагодженням ефективного механізму
громадсько-державного партнерства, є одним із
пріоритетних і невідкладних завдань. Для реалі-
зації цього завдання пропонується здійснити та-
кий комплекс заходів:

— внести доповнення до Закону України «Ос-
нови законодавства України про охорону здо-
ров’я» в частині забезпечення дотримання етич-
них норм у сфері охорони здоров’я;

— розробити та затвердити постановою Кабі-
нету Міністрів України концепцію механізму
сприяння впровадженню та дотриманню етич-
них кодексів працівників охорони здоров’я;

— оновити склад або заново створити за уча-
сті фахових та інших громадських організацій
комісії з етики при органах, закладах та устано-
вах у сфері охорони здоров’я;

— розробити і затвердити наказом МОЗ Ук-
раїни типові положення про комісії з етики, на
які покласти обов’язок щодо забезпечення впро-
вадження та здійснення контролю за виконанням
етичних кодексів;

— забезпечити надання МОЗ України та фа-
ховим асоціаціям інформації про органи, закла-
ди й установи, що приєдналися до етичних ко-
дексів;

— внести відповідні зміни до програм і навчаль-
них планів підготовки на етапах додипломної та
післядипломної підготовки фахівців медичного і
фармацевтичного спрямування;

— імплементувати норми етичних кодексів у
медичні та фармацевтичні стандарти (належні
практики).
У рамках громадської ініціативи 02.07.2015 р.

експертами Громадської ради при МОЗ України
було розроблено та подано на розгляд до Комі-
тету Верховної Ради України з питань охорони
здоров’я проект Закону України «Про внесення
змін до Закону України “Основи законодавства
України про охорону здоров’я” (щодо дотриман-
ня етичних норм у сфері охорони здоров’я)»,
яким передбачається доповнити розділ IІІ чинної
редакції Закону [5] статтею 242 такого змісту:

«Стаття 242. Дотримання етичних норм у сфері охо-
рони здоров’я

Принципи та норми професійної етики і деонто-
логії працівників охорони здоров’я, правила етики
пацієнтів визначені в етичних кодексах, які прийма-
ються всеукраїнськими з’їздами медичних і фарма-
цевтичних працівників та пацієнтських громадських
організацій.

Концепція механізму сприяння впровадженню та
дотриманню етичних кодексів затверджується Кабіне-
том Міністрів України. Контроль за їх дотриманням
здійснюється комісіями з етики при органах, устано-
вах та закладах у сфері охорони здоров’я. Типові по-
ложення про комісії з етики затверджуються цент-
ральним органом виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері охорони здоров’я.

Комісії з етики не менш ніж на половину мають
складатися з представників фахових громадських ор-
ганізацій працівників охорони здоров’я, пацієнтських
громадських організацій та інших об’єднань грома-
дян, в тому числі міжнародних. Члени етичних комісій
здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

Комісія з етики при центральному органі виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері охо-
рони здоров’я, веде реєстр органів, установ та закла-
дів, колективи яких підписали етичні кодекси. До ре-
єстру вносяться також фізичні особи-підприємці, що
провадять господарську діяльність з медичної практи-
ки, суб’єкти господарювання, що провадять госпо-
дарську діяльність з виробництва лікарських засобів,
оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами,
фахові громадські організації працівників охорони
здоров’я, пацієнтські громадські організації та інші
об’єднання громадян, які підписали етичні кодекси.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я, забезпе-
чує впровадження основних норм етичних кодексів у
галузеві стандарти в сфері охорони здоров’я, а також
вивчення положень етичних кодексів на етапах до-
дипломної та післядипломної підготовки фахівців ме-
дичного і фармацевтичного спрямування.

Держава за участю фахових громадських організа-
цій працівників охорони здоров’я, пацієнтських гро-
мадських організацій та інших об’єднань громадян, в
тому числі міжнародних, сприяє утвердженню прин-
ципів етики у сфері охорони здоров’я шляхом вста-
новлення системи морального і соціально-економіч-
ного стимулювання осіб, які у своїй професійній діяль-
ності або пацієнтській практиці дотримуються етич-
них норм».

Метою даного законопроекту є створення за-
конодавчого підґрунтя для забезпечення дотри-
мання етичних норм у сфері охорони здоров’я. У
розділі «Прогноз соціально-економічних та ін-
ших наслідків прийняття акту» пояснювальної
записки до законопроекту зазначено, що прийнят-
тя цього законодавчого акту забезпечить прак-
тичне впровадження та дотримання етичних ко-
дексів у сфері охорони здоров’я, що суттєво сприя-
тиме гуманізації, розвитку та більш ефективному
функціонуванню всіх секторів національної сис-
теми охорони здоров’я. При цьому реалізація по-
ложень запропонованого законопроекту не ви-
магає додаткових витрат із Державного бюдже-
ту України.
Водночас слід зазначити, що 07.07.2015 р. Ка-

бінетом Міністрів України був поданий законо-
проект № 2309а «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконален-
ня законодавства з питань охорони здоров’я» [8].
Цим документом пропонується доповнити стат-
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тю 24 Закону України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» [5] новими части-
нами (третьою, четвертою), виклавши її у такій
редакції:

«Стаття 24. Участь громадськості в охороні здоров’я
Органи та заклади охорони здоров’я зобов’язані

сприяти реалізації права громадян на участь в управ-
лінні охороною здоров’я і проведенні громадської
експертизи з цих питань.

При органах та закладах охорони здоров’я можуть
створюватися громадські консультативні або нагля-
дові ради, які сприятимуть їх діяльності та забезпечу-
ватимуть інформованість населення і громадський
контроль в сфері охорони здоров’я.

Наглядова рада закладу охорони здоров’я є коле-
гіальним органом, що здійснює громадський конт-
роль за дотриманням прав та забезпеченням безпеки
пацієнтів, додержанням етичних принципів і законо-
давчих вимог щодо здійснення медичного обслугову-
вання закладом охорони здоров’я, розглядає фінансово-
господарську діяльність закладу охорони здоров’я.

Порядок утворення, права, обов’язки наглядової
ради закладу охорони здоров’я та типове положення
про наглядову раду закладу охорони здоров’я затвер-
джуються Кабінетом Міністрів України.

У визначенні змісту та шляхів виконання держав-
них цільових та місцевих програм охорони здоров’я,
здійсненні відповідних конкретних заходів, вирішен-
ні кадрових, наукових та інших проблем організації
державної діяльності в цій сфері можуть брати участь
фахові громадські організації працівників охорони
здоров’я та інші об’єднання громадян, в тому числі
міжнародні».

Як видно, законопроектом № 2309а пропону-
ється функцію громадського контролю за додер-
жанням етичних норм у закладах охорони здоро-
в’я покласти на громадські наглядові ради. Про-
те тут виникає низка питань, що підлягають екс-
пертному обговоренню, а саме:

1. У частині другій статті 24 Закону України
«Основи законодавства України про охорону
здоров’я» зазначено, що громадські консульта-
тивні або наглядові ради «можуть створювати-
ся». З такого положення виходить, що створен-
ня наглядової ради є не обов’язковою, а цілком
добровільною процедурою. Такий підхід в умо-
вах відсутності належної мотивації керівництва
закладів охорони здоров’я та недостатньої ак-
тивності й правової підготовленості громадсько-
сті, наприклад на рівні районних центрів, галь-
муватиме процес формування наглядових рад, на
які, зокрема, пропонується покласти функцію
здійснення контролю за дотриманням етичних
норм. Крім того, у нових частинах статті 24 зако-
нопроекту № 2309а згадуються лише наглядові
ради закладів охорони здоров’я, а органи й уста-
нови охорони здоров’я упускаються. Також у
цьому законопроекті не передбачено механізму
здійснення громадського нагляду за фізичними
особами-підприємцями, що провадять господар-
ську діяльність із медичної практики, суб’єктами

господарювання, що провадять господарську ді-
яльність із виробництва лікарських засобів, опто-
вої, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

2. Дотримання вимог професійної етики і де-
онтології є законодавчо закріпленою вимогою
(пункт «г» статті 78 Закону України «Основи за-
конодавства України про охорону здоров’я»).
Тому функцію щодо здійснення моніторингу та
контролю за додержанням етичних принципів не
можна повністю перекладати на громадську на-
глядову раду. В органах, установах і закладах
охорони здоров’я має діяти ефективний само-
контроль щодо дотримання медичними і фарма-
цевтичними працівниками принципів і норм про-
фесійної етики та моралі. Саме тому у поданому
нами законопроекті запропоновано ділити від-
повідальність щодо здійснення контролю за сфе-
рою етики як мінімум 50/50. Крім того, має бути
конкретизація етичних норм і прив’язка до
прийнятих в Україні етичних кодексів працівни-
ків охорони здоров’я, механізм запровадження та
контролю за дотриманням яких дотепер так і не
затверджено. На цьому неодноразово наголошу-
вали відомі вітчизняні вчені у галузі медицини та
фармації (академік Ю. І. Кундієв, професор А. А.
Котвіцька та ін.).

3. Враховуючи те, що законопроектом № 2309а
для громадської наглядової ради пропонується
доволі широке коло обов’язків, у тому числі роз-
гляд фінансово-господарської діяльності закладу
охорони здоров’я, є суттєвий ризик, що етичні та
морально-правові питання можуть розглядатися
за залишковим принципом, а то і взагалі не роз-
глядатися.
Таким чином, вбачається, що частини третя і

четверта статті 24 законопроекту № 2309а підля-
гають додатковому обговоренню та доопрацю-
ванню.

Висновки
1. Обґрунтовано доцільність законодавчого

забезпечення дотримання етичних норм медич-
ними та фармацевтичними працівниками, а та-
кож запропоновано комплекс заходів, що необ-
хідні для реалізації цього завдання.

2. Показано необхідність доопрацювання за-
конопроекту № 2309а «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо удоско-
налення законодавства з питань охорони здоро-
в’я» у частині здійснення контролю за дотри-
манням етичних принципів у сфері охорони здо-
ров’я.

3. У рамках громадської ініціативи розробле-
но проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України “Основи законодавства України
про охорону здоров’я” у частині забезпечення
дотримання етичних норм у сфері охорони здо-
ров’я. Показано, що прийняття цього законо-
давчого акту сприятиме гуманізації та розвитку
системи охорони здоров’я України.
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Разрабатывается коэволюционная концепция трехмодульной стабильной эволюционной стратегии
Homo sapiens, на основе которой формулируется принцип эволюционной дополнительности: величи-
на эволюционного риска и эволюционная траектория антропогенеза определяются одновременно
двумя параметрами — спонтанно-дескриптивным (эволюционная эффективность) и креативно-
телеологическим (эволюционная корректность), которые невозможно инструментально редуциро-
вать друг к другу. Соотносительные значения обоих параметров определяют векторы биологиче-
ской, социокультурной и техно-рационалистической эволюции человека через два передаточных
механизма — генно-культурную коэволцию и техно-гуманитарный баланс. Предлагается объясни-
тельная модель и методология расчета креативно-телеологического компонента эволюционного
риска NBIC-технологического комплекса. Ее неотъемлемым элементом является эволюционная се-
мантика (изменяющийся во времени семантический код, обеспечивающий соответствие биологи-
ческого, социокультурного и техно-рационалистического адаптивных модулей).
Ключевые слова: генно-культурная коэволюция, техно-гуманитарный баланс, эволюционный риск,
стабильная эволюционная стратегия, коэволюционная семантика, биоэтика.




