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АНОТАЦІЯ 

Одне з найважливіших завдань будь-якої держави - надати кожному, 

включаючи дитину, можливість здорового та повноцінного життя. Процеси 

імунізації шляхом вакцинації вважаються найбільш доцільними для 

профілактики інфекційних захворювань. Мета цього дослідження - зрозуміти 

правове регулювання імунізації населення та дати йому правову оцінку, 

переглянути нормативно-правові акти щодо вакцинації в різних країнах світу 

та виявити правові тенденції вирішення конфліктів у сфері вакцинації на 

підставі судових рішень. В результаті дослідження проаналізовано 

перспективні напрямки роботи цивільного та кримінального регулювання 

вакцинації дітей, регулювання права на освіту для дітей, які не були щеплені, 

позови, клопотання та судові рішення щодо реакції населення на щеплення. 

Автори дослідження роблять висновок про методи запровадження 

обов'язкової вакцинації дітей, розробку нового кримінального законодавства 

щодо захисту прав і свобод. 
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ABSTRACT 

One of the most important tasks of any state is to provide everyone, including 

the child, with the opportunity for a healthy and fulfilling life. Processes of 

immunisation through vaccination are considered most appropriate for the 

prevention of infectious diseases. The purpose of this study is to understand the 

legal regulation of immunisation of the population and to give it a legal 

assessment, to review the legal acts on vaccination in different countries of the 

world and to identify the legal tendencies of resolving conflicts in the field of 

vaccination on the basis of court decisions. As a result of the research the 

prospective directions of work of civil and criminal regulation of vaccination of 

children, regulation of the right to education for children who have not been 

vaccinated, the lawsuits, petitions and court decisions regarding the population 

response to vaccinations were analysed. The authors of the study conclude on the 

methods of introducing mandatory vaccination of children, the development of 

new criminal legislation to protect rights and freedoms. 
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