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Досліджено питання щодо надання такого специфічного виду медичних послуг як
трансплантація. Проведено аналіз правовідносин, що виникає при витяганні анатомічних
матеріалів померлої людини. Питання можливості вилучення анатомічних матеріалів
розглянуто в контексті різних законодавчих актів. Особлива увага приділяється
характеристиці Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини».
Розкрито контраверсійні питання «презумпції згоди» і «презумпції незгоди» у
сфері трансплантології та доцільності внесення змін до національного законодавства
України. Проаналізовано проектне вітчизняне законодавство і досвід зарубіжних країн у
цьому контексті, зокрема РФ, США. Проаналізовано доктринальний підхід до можливої
трансформації в Україні «незгоди в згоду» з визначенням альтернативних пропозицій по
терапевтичному клонуванню органів і тканин на основі використання генетичних
технологій.
Ключові слова: трансплантація, донор, реципієнт, анатомічні матеріали, правовий
режим медичної діяльності, клонування.
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Исследованы вопросы предоставления такого специфического вида медицинских
услуг как трансплантация. Проведен анализ правоотношений, возникающих при
извлечении анатомических материалов умершего человека. Вопросы возможности
извлечения анатомических материалов рассмотрены в контексте разных законодательных
актов. Особое внимание уделяется характеристике Гражданского и Хозяйственного
кодексов Украины, Закона Украины «О трансплантации органов и других анатомических
материалов человека».
Раскрыто контраверсионные вопрос «презумпции согласия» и «презумпции
несогласия» в сфере трансплантологии и целесообразности внесения изменений в
национальное законодательство Украины. Проанализированы проектное отечественное
законодательство и опыт зарубежных стран в этом контексте, в частности РФ, США.
Проанализирован доктринальный подход к возможной трансформации в Украине
«несогласия в согласии» с определением альтернативных предложений по
терапевтическому клонированию органов и тканей на основе использования генетических
технологий.
Ключевые слова: трансплантация, донор, реципиент, анатомические материалы,
правовой режим медицинской деятельности, клонирование.
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