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a tendency all over the world to significantly increase the number of cyber-attacks on critical information infrastructure, 
which includes medical institutions. The results of the inspections conducted by the Secretariat of the Commissioner for 
Electronic Health, MIS, health care institutions in Ukraine on the observance of the right to privacy were studied. The 
main problematic issues of informatization in the field of health care of Ukraine are identified: insufficient level of computer 
literacy of medical workers and lack of IT department in medical institutions; the technical characteristics of computer 
equipment in the vast majority do not meet the established requirements; There are many cases when a medical institution 
installs a medical information system, the functionality of which does not meet the established standards that operate 
around the world. Suggestions for improving the efficiency of work in this direction are given.

Key words: informatization, reforming, medical sphere, medical information systems, software product, international 
cooperation.

І. С. Пономаренко, А. М. Гуз. Международная и отечественная практика внедрения медицинских 
информационных систем. – Статья.

Аннотация. В статье проанализированы тенденции внедрения отечественных и международных медицинских 
информационных систем. Определены основные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу по дан-
ному направлению деятельности, включая техническую защиту медицинской информации. Теоретически обосновано, 
что внедрение и развитие медицинских информационных систем будет способствовать: обеспечению доступности 
медицинских услуг и повышению качества лечебно-диагностического процесса для населения; оптимизации деятель-
ности медицинских специалистов; эффективному использованию трудовых и экономических ресурсов для медицин-
ских учреждений; разработке и внедрению стандартов для создания, хранения и обмена медицинскими данными для 
государственных учреждений; разработке новых решений в области медицины на основе исследований электронных 
медицинских архивов для ученых. Рассмотрен положительный опыт использования электронных медицинских систем 
Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Эстонии, Южной Кореи, Японии.

Обосновано, что внедрение МИС – своеобразный риск, так как медицинская информация может оказаться 
в свободном доступе через кибератаку, умышленный слив, ошибки врачей или медицинских сервисов. Констатиро-
вано, что в настоящее время во всем мире прослеживается тенденция к существенному увеличению количества 
кибератак на критическую информационную инфраструктуру, в которую входят и учреждения медицинского 
сектора. Исследованы результаты проведенных Секретариатом уполномоченного проверок ГП «Электронное 
здоровье», МИС, здравоохранительных учреждений в Украине о соблюдении права на частность. Определены 
основные проблемные вопросы информатизации в сфере здравоохранения Украины: недостаток компьютерной 
грамотности медицинских работников и отсутствие ИТ отдела в медицинских учреждениях; технические харак-
теристики компьютерного оборудования в подавляющем большинстве не отвечают установленным требова-
ниям; имеют место редкие случаи, когда медицинское учреждение устанавливает медицинскую информационную 
систему, функционал которой не соответствует установленным стандартам, работающим во всем мире. Пред-
ставлены предложения по улучшению эффективности работы в данном направлении.

Ключевые слова: информатизация, реформирование, медицинская сфера, медицинские информационные 
системы, программный продукт, международное сотрудничество.
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Важливою складовою вивчення міжнародно-правової проблеми співвідношення міжнародного 
і національного права є порівняння підходів різних держав до її вирішення в рамках їх національного 
права. Метою даного дослідження є порівняння співвідношення міжнародного і національного права за 
національним правом Китайської Народної Республіки та Республіки Казахстан.

Підстави для порівняння утворені наступними обставинами. Обидві держави є членами Шанхайської 
Організації Співробітництва (ШОС), установчий документ якої – Хартія ШОС – відносить до принци-
пів цієї організації сумлінне виконання зобов’язань, що випливають з цієї Хартії та інших документів, 
ухвалених в рамках ШОС (стаття 2) [1]; тим самим на регіональному рівні та стосовно цієї організації 
підтверджується принцип сумлінного виконання зобов’язань за міжнародним правом. Також обидві дер-
жави є учасницями Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р., яка не дозволяє учас-
никам посилання на положення їх внутрішнього права як на виправдання для невиконання ними договору 
(стаття 27) і не дозволяє учасникам посилатись на ту обставину, що їх згода на обов’язковість для них 
договору була виражена на порушення того чи іншого положення їх внутрішнього права, яке стосується 
компетенції укладати договори, як на підставу недійсності їх згоди, якщо тільки це порушення не було 
явним і не стосувалося норми їх внутрішнього права особливо важливого значення (стаття 46, ч. 1) [2].

Конституція Китайської Народної Республіки не містить окремої статті про зобов’язання з міжнарод-
них актів і їх місце у внутрішньому праві держави. Проте Вступ до Конституції Китайської Народної 
Республіки передбачає, що Конституція, основний закон країни, має вищу юридичну силу [3, c. 27], 
з чого може бути зроблений висновок, що Конституція Китайської Народної Республіки має вищу юри-
дичну силу також щодо міжнародних зобов’язань Китайської Народної Республіки в рамках її націо-
нального права.

Аналіз повноважень органів держави за Конституцією Китайської Народної Республіки показує, що 
Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (вищого органу держави та її законо-
давчого органу) у період між сесіями цих зборів ухвалює рішення про оголошення війни у випадку, якщо 
країна піддається збройному нападові, або у випадку необхідності виконання міжнародних договірних 
зобов’язань зі спільної оборони від агресії (стаття 67 п. 18) [3, c. 41]. Таким чином, у Конституції Китай-
ської Народної Республіки відображається положення Статуту ООН, а саме – його статті 51, відповідно 
до якого підставою для самооборони є збройний напад на державу [4]. Хоча у цій статті Статуту ООН 
не згадується безпосередньо виконання міжнародних договірних зобов’язань зі спільної оборони від 
агресії, оскільки у цій статті впроваджене поняття колективної самооборони, але не розкритий його 
зміст, можна твердити, що таке формулювання п. 18 статті 67 Китайської Народної Республіки є підтвер-
дженням у її національному праві принципу сумлінного виконання зобов’язань за міжнародним правом; 
щоправда, це підтвердження стосується окремого прояву дії цього принципу, конкретного виду міжна-
родних зобов’язань у конкретній сфері – підтримки міжнародної безпеки.

Також Загальними положеннями цивільного права Китайської Народної Республіки передбачено, що, 
якщо міжнародними договорами, які укладені Китайською Народною Республікою або у яких вона бере 
участь, встановлені інші положення, ніж ті, які містяться в цивільному законодавстві Китайської Народ-
ної Республіки, застосовуються положення міжнародних договорів. Однак це не стосується договірних 
положень, щодо яких Китайською Народною Республікою зроблено застереження. Якщо законодавство 
Китайської Народної Республіки і міжнародні договори, які вона уклала або у яких вона бере участь, не 
містять певних настанов, можуть застосовуватись міжнародні звичаї (стаття 142, ч. 2 і 3) [5, c. 194].

Згадки про застереження до міжнародних договорів Китайської Народної Республіки, які утворюють 
спеціальний закон щодо правила про зверхність міжнародних договорів до Загальних положень цивіль-
ного права Китайської Народної Республіки, та про умови застосування міжнародних звичаїв, варті 
окремої уваги як такі, що свідчать про детальність правового регулювання питання співвідношення між-
народного і національного права за правом Китайської Народної Республіки. Оскільки в даному випадку 
йдеться про цивільно-правові відносини, очевидно, що в Загальних положеннях цивільного права 
Китайської Народної Республіки маються на увазі не звичаєві норми міжнародного публічного права, 
а звичаєві норми щодо приватноправових відносин. Цивільно-процесуальний кодекс Китайської Народ-
ної Республіки також містить аналогічне положення, хоча без згадок про міжнародні звичаї (стаття 238) 
[6, c. 306–307].

Конституція Республіки Казахстан (стаття 4) містить загальні положення щодо місця у її національ-
ному праві її міжнародних зобов’язань. Насамперед тут визначається, що норми міжнародних договір-
них і інших зобов’язань Республіки належать до її чинного права (стаття 4, ч. 1). Варто одразу ж звернути 
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увагу на те, що у Конституції Республіки Казахстан визначається місце у системі її національного права 
власне її міжнародних зобов’язань, а не їх джерел (договорів, звичаїв тощо), і що тут окремо згадуються 
зобов’язання Республіки, які мають інші джерела, ніж міжнародні договори.

Надалі у Конституції Республіки Казахстан зазначається, що Конституція має вищу юридичну силу 
і пряму дію на всій території держави (стаття 4, ч. 2). Міжнародні договори, ратифіковані Республікою, 
мають пріоритет перед її законами. Порядок і умови дії на території Республіки Казахстан міжнарод-
них договорів, учасником яких є Казахстан, визначаються законодавством Республіки (стаття 4, ч. 3). 
Також передбачається, що всі міжнародні договори, учасником яких є Республіка Казахстан, як і всі її 
закони, публікуються. Офіційне опублікування нормативних правових актів, що стосуються прав, сво-
бод і обов’язків громадян, є обов’язковою умовою їх застосування (стаття 4, ч. 4) [7].

Конституційна Рада Республіки Казахстан, яка дає офіційне тлумачення норм її Конституції, визна-
чила, що:

1) переважну юридичну силу перед законодавством Республіки мають міжнародні договори, укла-
дені нею відповідно до Конституції Республіки, у встановленому законодавством порядку і ратифіковані 
Парламентом Республіки шляхом ухвалення відповідного закону [8]. Отже, ратифіковані міжнародні 
договори Республіки Казахстан посідають у її національному праві місце між її Конституцією і її зако-
нами, поступаючись юридичною силою Конституції і переважаючи закони;

2) пріоритет міжнародних договорів перед законами передбачає ситуативну перевагу норм таких 
договорів у випадках колізій з нормами законів, і нератифіковані міжнародні договори такого пріоритету 
перед законами Республіки не мають [8];

3) щодо рішень міжнародних організацій і їх органів – що рішення міжнародних організацій і їх орга-
нів, учасником яких є Республіка Казахстан, можуть набувати юридичних властивостей ратифікованого 
Республікою міжнародного договору, у випадку безпосередньої вказівки на обов’язковий характер для 
Казахстану даних рішень у міжнародному договорі, ратифікованому Республікою Казахстан. Рішення 
міжнародних організацій і їх органів, які порушують положення Конституції Республіки Казахстан про 
те, що суверенітет Республіки поширюється на всю її територію і про неприпустимість зміни встанов-
лених Конституцією унітарності і територіальної цілісності держави, форми правління Республіки, не 
можуть бути визнані як обов’язкові для Казахстану. У випадку колізії між обов’язковим для Казахстану 
рішенням міжнародної організації і (або) її органу і нормативними правовими актами Казахстану діє 
рішення міжнародної організації і (або) її органу до усунення такої колізії. Рішення міжнародних органі-
зацій і їх органів, які обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина, пріоритету перед 
нормативними правовими актами Республіки Казахстан мати не можуть [9].

Також Конституція Республіки Казахстан (стаття 8) містить положення, яке визначає ставлення цієї 
держави до норм міжнародного права незалежно від їх форми: «Республіка Казахстан поважає прин-
ципи і норми міжнародного права, проводить політику співробітництва і добросусідських відносин між 
державами, їх рівності й невтручання до внутрішніх справ одна одної, мирного вирішення міжнародних 
спорів, відмовляється від застосування першою збройної сили» [7].

Тут з числа основних принципів міжнародного права безпосередньо згадуються принципи співро-
бітництва, суверенної рівності, невтручання у внутрішні справи, мирного вирішення міжнародних спо-
рів і незастосування сили або загрози силою; проте варто уваги, що вони згадуються не як принципи, 
а як характеристика політики держави, що має їм відповідати. Завдяки згадці у Конституції Республіки 
Казахстан принципи міжнародного права стають складовою її права [10, c. 40–41].

Аналіз зазначених положень показує, що право як КНР, так і Республіки Казахстан встановлює пріо-
ритет конституції держави над її міжнародними зобов’язаннями в рамках національного права. Пріори-
тет міжнародних договорів щодо національного законодавства в КНР встановлений окремими законами 
щодо цих законів; конституція Республіки Казахстан надає ратифікованим міжнародним договорам прі-
оритет над національними законами.
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V. Rzhevska. The correlation of international and domestic law under the law of the People’s Republic of China 
and of the Republic of Kazakhstan. – Article.

Summary. In the article considered are the provisions of the constitutions of the People’s Republic of China and of 
the Republic of Kazakhstan, the provisions of several laws of the People’s Republic of China and the official interpretation 
of the provisions of the constitution of the Republic of Kazakhstan concerning the correlation of international and 
domestic law.

Key words: international law, domestic law, the constitution of a state, the official interpretation of law, the decisions 
of international organizations and their organs.

В. С. Ржевская. Соотношение международного и национального права согласно праву Китайской 
Народной Республики и Республики Казахтан. – Статья.

Аннотация. В статье рассматриваются положения конституций Китайской Народной Республики и 
Республики Казахстан, положения некоторых законов Китайской Народной Республики и официальное толкова-
ние положений конституции Республики Казахстан касательно соотношения международного и национального 
права.

Ключевые слова: международное право, национальное право, конституция государства, официальное тол-
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