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Приватний інтерес у сфері донорства 
крові: суб’єкти та зміст 

Людина – пацієнт: 

доступ до якісних та безпечних компонентів донорської крові у 
достатній кількості 

 

 За даними ВООЗ, кожна четверта людина в світі хоча б один раз у 
житті потребує переливання крові 

 



Приватний інтерес у сфері донорства крові: 
суб’єкти та зміст 

Людина – донор 

Задовольняє морально-етичні потреби 

Задовольняє фінансові потреби? 

 

 Запровадження нових механізмів мотивації донорства. 

 Пільги, закріплені в Законі України «Про донорство крові та 
її компонентів», не є актуальними й потребують 
переосмислення. 

 



Приватний інтерес у сфері донорства крові: 
суб’єкти та зміст 

Суб’єкт підприємницької діяльності, що здійснює переробку, 
зберігання донорської крові та її компонентів, реалізацію 
виготовлених з них препаратів 

 

Мета – отримання прибутку 



Публічний інтерес у сфері донорства крові: 
суб’єкти та зміст 

Держава, громада, суспільство 

 

 

Зміст публічного інтересу полягає в наявності достатніх 
обсягів якісної та безпечної крові та її компонентів і 
можливості вчасно її отримати 



Напрямки забезпечення приватного та 
публічного інтереси у сфері донорства крові 
організація донорства,  

заготівля, переробка, тестування, зберігання, використання, 
знешкодження, розподіл, реалізація, транспортування, ввезення 
на територію України, вивезення з території України, транзит 
через територію України донорської крові, 

належне застосування компонентів донорської крові з 
лікувальною метою 



Способи забезпечення публічного інтересу у 
сфері донорства крові та її компонентів 

• Забезпечення функціонування системи донорства крові та її 
компонентів 

• Ефективне адміністрування у сфері донорства крові та її компонентів 

• Утворення органу адміністрування у сфері донорства крові та її 
компонентів 

• Створення та адміністрування єдиного реєстру донорів 

• Ліцензування діяльності у сфері донорства крові та її компонентів 

•  Контроль за діяльністю у сфері взяття, переробки, зберігання, 
реалізації донорської крові, її компонентів та препаратів  

• Реагування на порушення порядку взяття, переробки, зберігання, 
реалізації донорської крові, її компонентів та препаратів  

 



Відповідальність за правопорушення у сфері 
донорства крові 

• Адміністративна відповідальність 

• Дисциплінарна відповідальність 

• Матеріальна відповідальність 

• Анулювання ліцензії на здійснення господарської діяльності у 
сфері донорства крові 

 



 

Д я к у ю  

з а   у в а г у  


