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АНОТАЦІЯ 

 

Мостовенко О.С. Реалізація права на медичну допомогу: цивільно-

правові аспекти - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 - – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. - Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. - Київ, 2019. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. - Київ, 2019. 

В дисертації аналізуються цивільно-правові аспекти реалізації права на 

медичну допомогу. У роботі формується наукова новизна отриманих 

результатів, яка полягає в тому, що дисертація є спеціальним комплексним 

дослідженням, в якому вперше було проаналізовані форми реалізації права на 

медичну допомогу. 

Здійснюється критичний аналіз порядку реалізації права на медичну 

допомогу, а саме через мережу державних та комунальних закладів охорони 

здоров’я, через приватні медичні заклади та через систему медичного 

страхування. 

Обґрунтовується висновок про те, що медична допомога надається у 

формі медичної послуги, шляхом звернення пацієнта до закладу охорони 

здоров’я або фізичної особи-підприємця, який проводить медичну діяльність. 

Така послуга завжди оплачується її замовником, яким можуть бути держава, 

органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи. 

Здійснюється аналіз отримання медичної допомоги у державних та 

комунальних закладах охорони здоров’я на відповідність галузевої належності.  

В аспекті дослідження здійснюється аналіз правової природи Декларації 

про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.  Обґрунтовується 

висновок про те, що Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну 
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допомогу це фіксація наміру вступити у правові відносини. Водночас 

Декларація не кваліфікується як договір, хоча і санкціонована іншою стороною, 

яка акцептувала цей намір, але не вчинила відповідних дій щодо узгодження 

істотних умов, які відносяться до предмету договору, прав та обов’язків сторін, 

ціни, відповідальності. Шляхом заповнення і підписання Декларації пацієнт 

реалізує своє право на вибір лікаря, а не право на медичну допомогу. 

Розкриваються особливості договорів про надання медичних послуг, які 

визначають його специфіку в системі інших видів цивільних договорів, до яких 

належать: обов’язкова консультація лікаря перед укладенням договору, без якої 

неможливо визначити необхідний обсяг медичних послуг пацієнту; особливий 

довірчий характер відносин між лікарем та пацієнтом (як правило, фізична 

особа звертається до лікарів або медичного закладу, які були йому 

рекомендовані, родичі або знайомі); відсутність конкретного переліку і обсягу 

дій, які можуть бути необхідними стороні (пацієнту) при наданні медичної 

допомоги, зважаючи на об’єкт зазначеного договору;  

Запропоновано у договорах про надання медичних послуг передбачити 

порядок передоплати за медичні послуги, підстави та порядок відмови пацієнта 

на кожній стадії надання медичної допомоги. 

Аргументується необхідність конкретизації предмету договору про 

надання медичних послуг, яким може бути надання стандартних послуг або 

медичних послуг з використанням альтернативного методу лікування або 

експериментального, коли в цьому виникає необхідність. 

Надаються пропозиції щодо доповнення переліку основних професійних 

прав лікарів. 

Аргументується необхідність конкретизації та деталізації умов 

виконання договору і надання послуг, та вирішення питання про диференціацію 

заходів відповідальності запропоновано поділ методів лікування на 

протокольне, альтернативне або експериментальне.  

В аспекті дослідження питання отримання медичної допомоги у 
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приватних лікувальних закладах, акцентується увага на стадіях (етапах) 

надання медичної допомоги. 

Пропонується включити до підстав розірвання договору про надання 

медичних послуг порушення правил внутрішнього розпорядку медичного 

закладу, образу та/або нанесення тілесних ушкоджень медичному персоналу 

пацієнтом, відмова пацієнта від лікування, не здійснення оплати за надані 

медичні послуги. 

Обґрунтовується висновок про доцільність передбачення у цивільному 

законодавстві України можливості притягнення до відповідальності пацієнта 

при наступних порушеннях: пацієнт не дотримується етичних норм поведінки 

при знаходженні у медичному закладі та ображає медичний персонал та/або 

наносить йому тілесні ушкодження; пацієнт порушує право інших пацієнтів на 

якісну медичну допомогу; пацієнт заподіює шкоду діловій репутації медичного 

закладу шляхом безпідставних скарг пацієнта, звернення до засобів масової 

інформації з оприлюдненням такої скарги; пошкодження або знищення 

матеріально-технічного устаткування лікувальної установи; порушення строків 

та/або порядку розрахунку за надані медичні послуги. 

Дістає подальшого розвитку аргументація стосовно правової природи 

договору про надання медичних послуг як договору приєднання, який 

характеризується наявністю загальних вимог, які без змін приймаються 

пацієнтом. 

Надаються пропозиції щодо вдосконалення норм чинного законодавства 

України, які забезпечать реалізацію права на медичну допомогу.  

Обґрунтовується висновок про доцільність передбачення у 

законодавстві України обов’язку медичного закладу проінформувати пацієнта 

про всі можливі методи лікування на основі поставленого діагнозу. 

Розкривається практичне значення одержаних у дисертації результатів 

та напрями їх використання в науково-дослідницькій, правотворчій, 

правозастосовній діяльності та навчальному процесі. 
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допомогу, форми реалізації права на медичну допомогу, договір про надання 

медичних послуг, відповідальність за неналежне надання медичної допомоги. 

 

ANNOTATION 

 

Mostovenko O.S. Realization of the Right to Medical Care: Civil and 

Legal Aspects. – Qualifying research paper on the manuscript. 

Candidate's thesis by specialty 12.00.03 - Civil Law and Civil Procedure; 

Family Law; International Private Law. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis analyzes the civil law aspects of realization of the right to medical 

care. In the paper, the scientific novelty of the obtained results is formed, which 

consists in the fact that the thesis is a special complex research in which the forms of 

realization of the right to medical care were first analyzed. 

A critical analysis of the implementation of the right to medical care is carried 

out, namely through a network of state and municipal health care facilities, through 

private health care facilities and the health insurance system. 

The conclusion is based on the fact that medical care is provided in the form 

of a medical service, by contacting the patient with a health care establishment or an 

individual entrepreneur who carries out medical activities. Such a service is always 

paid by its customer, which may be the state, local self-government bodies, legal and 

natural persons. 

The analysis of getting medical care in state and communal health care 

institutions is carried out in the compliance with the branch affiliation. 

In the aspect of the study, an analysis of the legal nature of the Declaration on 

the choice of the doctor, who provides primary care, is carried out. The conclusion is 
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based on the fact, that the Declaration on the choice of the doctor who provides 

primary medical care is a fixation of the intention to enter into legal relations. At the 

same time, the Declaration does not qualify as a contract, although authorized by the 

other party that accepted this intention, but did not take appropriate action to 

reconcile the essential conditions that relate to the subject of the contract, the rights 

and obligations of the parties, prices, and liability. By filling in and signing the 

Declaration, the patient realizes his right to choose a doctor, and not the right to 

medical care. 

The peculiarities of the agreements on the provision of medical services that 

determine its specificity in the system of other types of civil contracts are disclosed, 

which include: mandatory consultation of the physician before the conclusion of the 

contract, without which it is impossible to determine the necessary volume of medical 

services to the patient; a special trust in the nature of the relationship between the 

doctor and the patient (as a rule, an individual addresses to doctors or medical 

institutions that were recommended to him, by relatives or acquaintances); the 

absence of a specific list and scope of action that may be required by the party 

(patient) in the provision of medical care taking into account the object of the stated 

agreement. 

It is proposed in the contracts on provision of medical services to provide the 

procedure of prepayment for medical services, the grounds and procedure for the 

refusal of the patient at each stage of medical care provision. 

The necessity of concretization of the subject of the contract on the provision 

of medical services, which may be the provision of standard services or the medical 

services with the use of an alternative or experimental method of treatment, in which 

there is a need, is argued. 

It is proposed to supplement the list of basic professional rights of doctors. 

The necessity of concretization and detailing of the conditions for the 

implementation of the contract and the provision of services is argued, and the 

solution to the issue of differentiation of liability measures suggests the division of 
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treatment methods into protocol, alternative or experimental. 

In the aspect of studying the issue of getting medical care in private hospitals, 

attention is focused on the stages of medical care provision. 

It is proposed to include into the terms of the termination of the contract on 

the provision of medical services the patient’s violation of the internal rules of the 

medical institution, the offence and / or injuries to the medical staff inflicted by the 

patient, refusal of the patient from treatment, and failure to pay for the medical 

services provided 

The conclusion is made about the appropriateness of establishing in the 

legislation of Ukraine the possibility of bringing to the responsibility of the patient 

committed the following violations: 1) the patient does not adhere to ethical norms of 

behavior while staying at a medical institution and offends the medical staff and / or 

inflicts bodily harm to them; 2) the patient violates the right of other patients to 

qualitative medical care; 3) the patient causes damage to the business reputation of 

the medical institution through unsubstantiated complaints from the patient, access to 

the media with the disclosure of such a complaint; 4) damage to or destruction of the 

material and technical equipment of a medical institution; 5) violation of terms and / 

or order of calculation for provided medical services. 

The argument concerning the legal nature of the contract for the provision of 

medical services as an accession treaty, which characterized by the presence of 

general requirements, which are accepted by the patient without changes, develops 

further. 

Proposals are being made to improve the norms of the current legislation of 

Ukraine, which will ensure the realization of the right to medical care.  

The conclusion is based on the appropriateness of foreseeing in the legislation 

of Ukraine the duty of the medical institution to inform the patient about all possible 

methods of treatment based on the diagnosis. 

The practical significance of the results obtained in the thesis and directions 

of their use in research, law-making, law-enforcement activity and educational 
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process are revealed. 

Key words: medical care, medical service, the right to medical care, forms of 

realization of the right to medical care, contract for the provision of medical services, 

responsibility for the inadequate provision of medical care. 
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            ВСТУП 

Актуальність теми.  

Здоров’я завжди було і залишається основною й визначальною цінністю 

як окремого індивідуума, так і суспільства в цілому. Неможливо уявити 

процвітаючу і економічно стабільну державу з хворою нацією, саме тому на 

державу покладений обов’язок забезпечувати охорону здоров’я і створювати 

умови для його захисту, а також для надання ефективного та доступного для 

всіх громадян медичного обслуговування.  

В цілому система надання медичних послуг розвивається від державних 

до приватних, але допоки вона не відображає реалій сьогодення.  

Кожна людина є потенційним пацієнтом, оскільки досить часто 

громадяни звертаються за медичною допомогою і медичними послугами, не 

тільки при поганому самопочутті, а й у випадках, коли є необхідність отримати 

медичну довідку при прийнятті на роботу або під час виконання своїх 

професійних обов’язків, або за вимогою законодавства.  

З часу здобуття нашою державою незалежності змінювалась система 

надання медичних послуг, але, на жаль, правове регулювання не відповідало 

характеру сучасних відносин «лікар-пацієнт-лікувальний заклад», не 

враховувало сучасні методи лікування, внаслідок чого не був створений 

ефективний механізм їх впровадження, а проблеми застосування нових ліків в 

процесі лікування й досі залишаються не вирішеними, питання контролю якості 

медичних послуг є предметом багаторічних дискусій, притягнення до 

відповідальності медичної установи і пацієнтів знівельоване, крім того відсутнє 

необхідне технічне оснащення медичних закладів, яке має забезпечуватися 

державою, що в свою чергу змушує пацієнтів оплачувати такі послуги 

самостійно. 

До цієї теми зверталися у своїх дисертаційних дослідженнях: А.А. Герц: 

«Договірні зобов’язання у сфері надання медичних послуг» (2016); С.Б. Булеца: 

«Цивільні правовідносини, що виникають у сфері здійснення медичної 
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діяльності: теоретичні проблеми» (2016); І.Я. Сенюта: «Цивільні 

правовідносини у сфері надання медичної допомоги в Україні: питання теорії і 

практики» (2018); О.І. Смотров «Договір щодо оплатного надання медичних 

послуг» (2003); С.Б. Булеца «Право фізичної особи на життя та здоров'я як 

об'єкт цивільно-правової регламентації: порівняльно-правовий аналіз 

регулювання в Україні, Угорській, Словацькій та Чеській республіках» (2005); 

С.В. Антонов «Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди 

здоров'ю при наданні платних медичних послуг» (2006); О.О. Прасов «Право на 

медичну допомогу та його здійснення» (2007); Т.В. Волинець «Цивільно-

правові засоби здійснення права на медичну допомогу» (2008), водночас 

питання пов’язані із формами реалізації права на медичну допомогу, 

особливостями одержання медичної допомоги через мережу державних та 

комунальних закладів охорони здоров’я, а також одержання їх шляхом 

укладення договорів про надання медичних послуг та через механізм 

медичного страхування об’єктом спеціального дослідження не були. 

Останні публікації в Україні загалом присвячені окремим питанням 

правового регулювання медичної допомоги, переважно правам пацієнта, 

відповідальності медичних закладів, загальним питанням договору про надання 

медичних послуг, порядку його укладення і питанням прав та обов’язків сторін. 

Зазначене свідчить про необхідність подальших наукових розробок у цьому 

напрямі, що підтверджує актуальність теми дисертаційного дослідження та 

обумовлює вибір теми.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В 

дисертації враховані положення Концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров’я на 2015-2020 роки, яка схвалена Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р. 

Дослідження виконано в межах теми комплексних наукових досліджень 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є складовою 

загальної наукової теми «Доктрина права в правовій системи України: 
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теоретичний і практичний аспекти» (тема № 11 БФ 042-01, № державної 

реєстрації 0111U008337), яка досліджувалася на юридичному факультеті 

Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 

р. по 31 грудня 2015 р. і «Теорія і практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01), яка досліджувалася на юридичному 

факультеті Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка з 1 

січня 2016 р. по 31 грудня 2018 р.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

системне дослідження реалізації права на медичну допомогу. Для досягнення 

поставленої мети були поставлені наступні основні завдання: 

- уточнити поняття медичної допомоги та медичної послуги; 

- визначити співвідношення понять «медична допомога» та «медична 

послуга»; 

- дати характеристику правовідносинам з надання медичних послуг; 

- визначити місце права на медичну допомогу в системі особистих 

немайнових прав; 

- виокремити та диференціювати форми реалізації права на медичну 

допомогу; 

- проаналізувати сучасний стан надання безоплатної медичної 

допомоги через мережу державних та комунальних медичних закладів; 

- виявити особливості одержання медичної допомоги шляхом 

укладання цивільно-правових договорів та через механізм медичного 

страхування;  

- дати правову характеристику та виявити особливості недоговірної 

відповідальності за шкоду, заподіяну неналежним лікуванням; 

- визначити випадки притягнення до відповідальності за порушення 

умов договору про надання медичної допомоги; 

- з’ясувати підстави звільнення від цивільно-правової 

відповідальності. 
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Об’єктом дослідження є правовідносини у сфері надання медичної 

допомоги та медичної послуги. 

Предметом дослідження є стан, закономірності та перспективи 

реалізації права на медичну допомогу. 

Методологічною основою дослідження є комплекс загальнонаукових і 

спеціально-юридичних методів пізнання. Методи дослідження обрано з 

урахуванням поставлених у роботі мети й завдань, специфіки об'єкта і предмета 

дослідження. Їх основу становить загальний діалектичний метод наукового 

пізнання реально існуючих явищ і процесів.  

Діалектичний метод пізнання використовувався протягом усього 

процесу дисертаційного дослідження і дозволив проаналізувати тенденції 

розвитку права на медичну допомогу. Методи аналізу і синтезу 

використовувались у зв’язку із формулюванням понять, пов’язаних із 

здійсненням права фізичної особи на медичну допомогу (підрозділ 1.1.), 

медичного страхування (підрозділ 2.3.).  

У дисертаційному дослідженні використовувались також такі методи, як 

конкретно-соціологічний - розкриття договірного характеру відносин щодо 

надання медичних послуг та медичного страхування (підрозділи 2.2;2.3); 

компаративістський (порівняльно-правовий) - при дослідженні та аналізі норм 

вітчизняних і зарубіжних нормативних актів у сфері медичної діяльності, що 

дало можливість запропонувати конкретні зміни до чинного законодавства 

України (розділи 1, 2, 3); формально-логічний (догматичний) - при аналізі 

правових норм та їх формулюванні (розділи 1,2,3); системно-структурний - при 

аналізі правових норм, що регулюють питання взаємодії лікувальних закладів з 

іншими суб'єктами права (підрозділ 1.2, 2.2); системного аналізу - при аналізі 

правового статусу лікаря та пацієнта (підрозділ 1.2,1.3,2.2); статистичні - при 

узагальненні результатів вивчення практики діяльності лікувальних закладів, 

аналізі проблем, пов'язаних із їх функціонуванням (підрозділи 2.1, 2.2, 

3.1,3.2.,3.3). 
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Нормативну базу дослідження складають міжнародно-правові акти, які 

регулюють суспільні відносини щодо забезпечення права фізичних осіб на 

медичну допомогу, Конституція України, національне законодавство України.  

Теоретичну основу дослідження становлять присвячені правовому 

регулювання права на медичну допомогу праці таких науковців, як: В.І. 

Акопов, С.В. Антонов, Н.Б. Болотіна, С.Б. Булеца, З.С. Гладун, Н.Н. Давидова, 

Н.В. Ельштейн, В.А. Жакенов, Ю.Х. Калмиков, Г.Р. Колоков, Н.В. Косолапова, 

О.В. Кохановська, Н.О. Коротка, Л.О. Красавчікова, О.В., Крилова, Ю.П. 

Лісіцина, Г. Лопатенко, Р.А. Майданик, М.М. Малеіна, М.С. Малеін, С.В. 

Михайлова, Г.Я. Оверко, О.О. Прасов, З.В. Ромовська, В.О. Савченко, М.М. 

Самофал, Р.О. Стефанчук, А.М. Савицька, І.Я. Сенюта, О.І. Смотров, С.Г. 

Стеценко, О.В. Тихомиров, М.Ю. Федоров, К.А. Флейшиць, С.С. Шевчук, Р.О. 

Ярошенко. 

Емпіричну основу дослідження становлять: рішення Конституційного 

Суду України, рішення національних судів України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у сформульованих та 

обґрунтованих наукових положеннях, що виносяться на захист: 

уперше: 

1) обґрунтований висновок про те, що медична допомога надається у 

формі медичної послуги, шляхом звернення пацієнта до закладу охорони 

здоров’я або фізичної особи-підприємця, який здійснює медичну діяльність. 

Така послуга завжди оплачується її замовником, яким можуть бути держава, 

органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи; 

2) обґрунтований висновок про те, що предметом договору про надання 

медичних послуг може бути надання стандартних послуг або медичних послуг 

з використанням альтернативного чи експериментального методу лікування, 

якщо в цьому виникає необхідність; 

3) обґрунтована пропозиція про включення у договори про надання 

медичних послуг умови про порядок внесення передоплати за медичні послуги, 
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а також про підстави та порядок відмови пацієнта на кожній стадії надання 

медичної допомоги; 

4) визначені стадії (етапи) надання медичної допомоги, зокрема: 

консультація/огляд, обстеження, встановлення діагнозу, затвердження схеми та 

методу лікування, лікування. На кожній із цих стадій надання медичної 

допомоги в договорі мають бути визначені відповідні права та обов’язки сторін; 

5) внесена пропозиція про включення до підстав розірвання договору 

про надання медичних послуг порушення пацієнтом правил внутрішнього 

розпорядку медичного закладу, нанесення образи та/або тілесних ушкоджень 

медичному персоналу пацієнтом, відмова пацієнта від лікування, а також 

нездійснення оплати за надані медичні послуги; 

6) визначено в якості наслідку порушення договору про надання 

медичних послуг принесення вибачень потерпілій стороні, з огляду на 

особливий фідуціарний характер відносин «лікувальний заклад (лікар)-

пацієнт»; 

7) обґрунтовано висновок про доцільність закріплення у законодавстві 

України можливості притягнення до відповідальності пацієнта при вчиненні 

наступних порушень: 1) пацієнт не дотримується етичних норм поведінки при 

знаходженні у медичному закладі та ображає медичний персонал та/або 

наносить йому тілесні ушкодження; 2) пацієнт порушує право інших пацієнтів 

на якісну медичну допомогу; 3) пацієнт заподіює шкоду діловій репутації 

медичного закладу шляхом безпідставних скарг пацієнта, звернення до засобів 

масової інформації з оприлюдненням такої скарги; 4) пошкодження або 

знищення матеріально-технічного устаткування лікувальної установи; 5) 

порушення строків та/або порядку розрахунку за надані медичні послуги; 

удосконалено: 

8) положення про особливості договорів про надання медичних послуг, 

які визначають його специфіку в системі інших видів цивільних договорів, до 

яких належать: обов’язкова консультація лікаря перед укладенням договору, 
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без якої неможливо визначити необхідний обсяг медичних послуг пацієнту; 

особливий довірчий характер відносин між лікарем та пацієнтом (як правило, 

фізична особа звертається до лікарів або медичного закладу, які були йому 

рекомендовані родичами або знайомими); відсутність конкретного переліку і 

обсягу дій, які можуть бути необхідними стороні (пацієнту) при наданні 

медичної допомоги, зважаючи на об’єкт зазначеного договору;  

9) перелік основних професійних прав лікарів, до яких віднесені: право 

лікаря на повагу до його професійної діяльності, яке включає ставлення 

пацієнта з повагою до лікаря та заборону словесної або будь-якої іншої образи; 

право на проведення лікування відповідно до обраного пацієнтом методу, яке 

передбачає невтручання пацієнтів, родичів пацієнтів у процес лікування за 

виключенням відмови від лікування; право лікаря в процесі лікування вчиняти 

будь-які дії, не заборонені законом, Етичним кодексом лікаря та договором про 

надання медичної допомоги/послуг, необхідні для належного виконання 

договору; право утворювати громадські об’єднання та брати участь у них з 

метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня; ставити 

запитання та бути обізнаним щодо образу життя пацієнта; право на інформацію 

стосовно здоров’я пацієнта необхідну для здійснення лікування; право 

припинити лікування при наявності етичного або персонального конфлікту між 

ним та пацієнтом; право не зазнавати дискримінації з боку будь-якого пацієнта, 

медичної установи, колег або будь-якої іншої особи на підставі раси, статі, 

походження або будь-якої іншої підстави; право на власну безпеку, яке включає 

право на фізичну автономію та право бути вільним від проявів насилля; право 

на вільне розпорядження своїм понаднормовим часом роботи; 

10) висновок про доцільність закріплення у законодавстві України 

обов’язку медичного закладу проінформувати пацієнта про всі можливі методи 

лікування на основі поставленого діагнозу; 

дістали подальшого розвитку: 

11) наукові ідеї стосовно визначення правової природи Декларації про 



20 

 

 

 

вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, як фіксації наміру 

вступити у правові відносини. Водночас Декларація не кваліфікується як 

договір, хоча і санкціонована іншою стороною, яка акцептувала цей намір, але 

не вчинила відповідних дій щодо узгодження істотних умов, які відносяться до 

предмету договору, прав та обов’язків сторін, ціни, відповідальності. Шляхом 

заповнення і підписання Декларації пацієнт реалізує своє право на вибір лікаря, 

а не право на медичну допомогу;  

12) положення про поділ умов виконання договору і надання послуг, та 

вирішення питання про диференціацію заходів відповідальності поділ методів 

лікування на протокольні, альтернативні або експериментальні. Протокольний 

метод лікування полягає у суворій відповідності до уніфікованих клінічних 

протоколів медичної допомоги; альтернативним методом лікування є 

лікування, яке не передбачено уніфікованими клінічними протоколами, але 

відповідає сучасним науково обґрунтованим вимогам і спрямоване на 

відвернення реальної загрози життю та здоров'ю пацієнта; експериментальним 

є метод лікування, коли медичний препарат знаходиться на стадії клінічних 

випробувань; 

13) аргументація стосовно правової природи договору про надання 

медичних послуг як договору приєднання, який характеризується наявністю 

загальних вимог, які без змін приймаються пацієнтом. 

На підставі зроблених теоретичних висновків запропоновані 

пропозиції щодо вдосконалення законодавства, зокрема:  

1) доповнити обов’язок медичного закладу щодо інформування про всі 

можливі методи лікування або про їх відсутність на основі поставленого 

діагнозу варто закріпити у договорі і на законодавчому рівні шляхом внесення 

змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я у статтю 39 

доповнивши її абзацом наступного змісту: «Медичний працівник зобов'язаний 

проінформувати пацієнта в доступній формі про всі можливі методи лікування 

на основі поставленого йому діагнозу»; 
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2) внести зміни до закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» встановивши, що заклади охорони здоров’я незалежно від 

форми власності зобов’язані проводити страхування своїх працівників від 

лікарської помилки; 

3) внести зміни до ч.1 ст. 3 закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», розширивши поняття «пацієнт» додавши 

вказівку на медичні заклади, до яких він може звернутися. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дисертаційного дослідження мають прикладний характер і використовуються за 

різними напрямками діяльності, зокрема у: 

- нормотворчій діяльності - при удосконаленні норм чинного 

законодавства України, що регламентують діяльність у сфері охорони здоров’я; 

- практичній діяльності - пропозиції і рекомендації, викладені у 

дисертації, впроваджені у практичну діяльність (довідка про впровадження 

дисертаційного дослідження, видана ТОВ «СІТІ ДОКТОР» від 23.04.2019 р. № 

12-Д; довідка про впровадження дисертаційної роботи, видана КЗ КОР 

«Київська обласна клінічна лікарня» від 23.04.2019 року № 324); 

- навчальному процесі та науково-дослідній діяльності - при 

викладанні навчальних дисциплін, а також при підготовці підручників, 

навчальних і довідкових посібників, методичних матеріалів та рекомендацій; 

- науково-експертній діяльності – при підготовці висновків з питань 

права (акт впровадження у практичну діяльність Національної академії 

правових наук України від 25.04.2019 р. №86). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана самостійно. Усі 

сформульовані у ній положення та висновки є результатами особистих 

досліджень автора. Для аргументації окремих положень роботи 

використовувалися праці інших вчених, на які зроблено посилання. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднені у виступах автора на міжнародних науково-
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практичних конференціях, а саме: «Законодавство України: недоліки, проблеми 

систематизації та перспективи розвитку» (9-10 лютого 2018 року, м. Херсон); 

«Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» 

(16-17 лютого 2018 року, м. Ужгород); «Право як ефективний суспільний 

регулятор» (16-17 лютого 2018 року, м. Львів); «Правове регулювання 

суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (27-28 липня 

2018 року, м. Запоріжжя); «Національні та міжнародні стандарти сучасного 

державотворення: тенденції та перспективи розвитку» (3-4 серпня 2018 року, м. 

Харків); «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні» (17-18 

серпня 2018 року, м. Львів); «Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних 

умовах» (24-25 серпня 2018 року, м. Запоріжжя); «Верховенство права та 

правова держава» (14-15 вересня 2018 року, м. Ужгород); «Розвиток 

державності та права в Україні: реалії та перспективи» (14-15 вересня 2018 

року, м. Львів); «Політико-правові реформи та становлення громадянського 

суспільства в Україні» (5-6 жовтня 2018 року м. Херсон).  

Публікації. Основні положення та висновки, сформульовані в 

дисертаційному дослідженні, опубліковано в 15 наукових публікаціях, з них: 5 - 

у фахових виданнях України, у тому числі 5 - у виданнях, включених до 

міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus Internаtionаl, 10 - у 

збірниках тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 

Структура дисертації зумовлена метою, завданням і логікою 

дослідження та складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 198 

сторінок, а обсяг основного тексту складає 150 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 249 найменувань і займає 26 сторінок. 
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РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА НА МЕДИЧНУ 

ДОПОМОГУ ЯК ОСОБИСТОГО НЕМАЙНОВОГО ПРАВА 

 

1.1. Медична допомога та медична послуга як об’єкти правового 

регулювання 

 

В умовах ринкової економіки медична допомога надається як через 

мережу державних і комунальних закладів охорони здоров’я, які реалізують 

конституційне право кожного громадянина на безкоштовну медичну допомогу, 

так із залученням інструментів медичного страхування та/або платної 

медицини. Такий підхід в цілому має забезпечити громадянам України 

отримання якісної медичної допомоги.  

Водночас слід зазначити, що поняття як медичної допомоги, так і 

медичної послуги на сьогодні жваво обговорюються в юридичній науці.  

На законодавчому рівні Основи законодавства України про охорону 

здоров’я офіційно визначають поняття медичної допомоги як діяльності 

професійно підготовлених медичних працівників, спрямованої на 

профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, 

травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю 

та пологами. [101, ст. 3] Водночас, закріпивши визначення самого поняття 

медичної допомоги, законодавець не визначив суб’єкта її отримання. 

Так, відповідно до Програми подання громадянам гарантованої 

державою безоплатної медичної допомоги «медична допомога - це вид 

діяльності, який включає комплекс заходів, спрямованих на оздоровлення та 

лікування  пацієнтів  у стані, що на момент її надання загрожує життю, 

здоров'ю і працездатності та здійснюється професійно підготовленими 

працівниками, які мають на це право відповідно до законодавства». [112]  

 Концепція розвитку охорони здоров'я населення України [115] визначає 

медичну допомогу на трьох рівнях: на первинному рівні вона включає 
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профілактичні заходи, амбулаторне лікування та стаціонарну допомогу за 

основними спеціальностями,  на  вторинному  -  спеціалізовану,  технологічно 

складнішу,  на  третинному  -   високотехнологічну   допомогу та лікування 

найбільш складних і рідкісних захворювань. 

Угода про надання медичної допомоги громадянам держав-учасниць 

Співдружності Незалежних Держав включає медичну послугу до медичної 

допомоги, визначаючи останню як комплекс медичних послуг, що надаються 

при гострих порушеннях фізичного або психічного здоров'я пацієнта, що 

загрожують його життю або здоров'ю оточуючих. [218] 

У спеціальній медичній літературі медична допомога визначається  

складовою медичної послуги, і як профілактика, лікування та менеджмент 

хвороби, так і збереження фізичного і психічного здоров’я людини через 

надання послуг медичними працівниками та іншими фахівцями системи 

охорони здоров’я; як комплекс заходів медико-соціального характеру, що 

включає профілактичну, лікувальну, діагностичну, реабілітаційну, протезно-

ортопедичну і зубопротезну допомогу, а також обслуговування дітей, хворих, 

непрацездатних та інвалідів. [85, с. 259]  

Це поняття також досліджується і в юридичній літературі. Так, Н.П. 

Дейкун визначає медичну допомогу як комплекс професійних, діагностичних та 

лікувальних заходів, спрямованих на своєчасне виявлення хвороб та 

відновлення втраченого здоров’я людини.[34, с. 132]  

Майже ідентичні визначення цієї категорії дають П.В. Бобок (комплекс 

діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів, що проводяться за 

певною технологією з метою досягнення конкретних результатів визначає)[7, с. 

45] та С.В. Михайлов (комплекс спеціальних, науково обґрунтованих заходів, 

які застосовуються медичними працівниками, а у випадках передбачених 

законодавством, представниками інших професій, що спрямовані на допомогу 

хворій чи постраждалій людині з метою подолати негативні наслідки 

захворювань, травм, отруєнь чи інших складних станів або розладів здоров’я). 
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[92, с. 12] 

Певною мірою відрізняється визначення медичної допомоги, що 

надається іншими авторами, які включать до неї державу як суб’єкта, який 

зобов’язаний захищати життя і здоров’я фізичних осіб та забезпечувати 

санітарно епідеміологічне благополуччя населення. [105, с. 44]  

 Натомість окремі науковці, доповнюючи визначення медичної 

допомоги, як комплексу дій, акцентують увагу на регламентації умов її надання 

та певною мірою розширюють її зміст, включаючи до нього реабілітацію 

хворих, а також виділяють серед суб’єктів отримання інвалідів. [197, с. 236-237]  

Заслуговує на увагу визначення, надане О.В. Криловою, яка розглядає 

медичну допомогу як будь-яку медичну послугу, що потребує втручання іншої 

особи, з застосуванням однією особою медичних знань і навичок, яке 

направлене на реалізацію іншою особою власних прав та інтересів, що 

потребують втручання в її організм. [63, с. 38] 

Аналізуючи наведені визначення, можна виділити, незважаючи на всі їх 

відмінності, спільні ознаки медичної допомоги. До них можна віднести 

наступні констатації: 1) вид професійної діяльності; 2) мету медичної 

допомоги, якою зазвичай визнається профілактика захворювань, діагностика і 

лікування хвороб, відновлення втраченого здоров’я, реабілітація хворих; 3) 

комплексний характер заходів; 4) спеціальний суб’єкт надання допомоги. 

Таким чином, узагальнюючи висловлені в літературі позиції, можна 

дійти висновку, що під медичною допомогою слід розуміти особливий вид 

діяльності професійно підготовлених суб’єктів у галузі медицини, наділених 

особливим правовим статусом, яка включає профілактику, діагностику, 

лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і 

патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами. 

Надання медичної допомоги гарантоване законодавством і закріплене у 

Конституції України, Основах законодавства України про охорону здоров’я, 

Цивільному кодексі та інших нормативно-правових актах. 
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 На наш погляд, при визначенні поняття медичної послуги слід виходити 

перш за все із загального розуміння послуги у цивільному праві. Що ж до 

доктринального його бачення, то воно є певною мірою дискусійним.  

Цивільний Кодекс України безпосередньо не визначає поняття 

«послуга», натомість системний аналіз інших законодавчих актів, дає 

можливість охарактеризувати основні підходи законодавця в цьому питанні. 

Закон України «Про захист прав споживачів» розглядає послугу як 

діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного 

договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за 

індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих 

потреб. [114]  

У Законі України «Про соціальні послуги» послуги визначені як 

комплекс заходів з надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати, з метою розв'язання їхніх життєвих проблем. [118]  

Як зазначалося, у юридичній літературі визначення поняття «послуга», 

має істотні відмінності:  

- С. Алєксєєв, Н. Індюков, М. Кротов, О. Красавчиков розглядають 

послугу як результат діяльності або ж розкривають її сутність через результат 

діяльності [212, с. 10];  

- Т. Левшина, Ю. Романець трактують цю категорію через нерозривне 

поєднання діяльності та результату, оскільки результату передує діяльність, що 

не має матеріального втілення і складає разом із ним неподільне ціле [120, с. 

61]; 

- О. Іоффе, Є. Шешенін та ін. визначають сутність послуги як діяльності, 

що не має уречевленого результату [49, с. 48]; 

- О. Щуковська. В. Борисова, І. Жилінкова аналізують сутність послуг як 

різновиду блага через аналіз сутності блага [233, с. 18; 227, с.267-268]; 
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- Ю. Калмиков, Д. Степанов, О. Тихомиров, О. Коршакова, О. Капля та 

ін. визначають сутність послуги через діяльність, що не пов'язується зі 

створенням матеріальної речі, матеріального блага, проте сама по собі 

породжує відповідне благо, що має споживчу вартість і внаслідок цього стає 

об'єктом цивільного права [65, с. 113] або просто дію, спрямовану на 

задоволення господарської потреби суб'єкта  [120, с. 59].  

Аналізуючи безпосередньо медичну послугу з точки зору правової 

регламентації, слід підкреслити, що вона є окремим видом послуг [94, c. 56] і у 

складі інших послуг, як об’єкта цивільних прав, вперше була закріплена у такій 

якості. 

 Послуги як родовий об’єкт, мають спільні ознаки, які притаманні всім 

видам послуг, в тому числі і медичним. Зокрема це: 

- спрямованість на задоволення нематеріальних потреб; 

- як правило відсутність матеріального результату; 

- споживчий характер, який закладає у послузі її цінність та має також 

економічний ефект, і як результат, споживання у процесі її надання, 

неможливість зберігання і накопичення; 

- тісний зв’язок з особою послугодавця. 

Ці родові ознаки дозволяють відмежувати послуги від такого суміжного 

об’єкта цивільних правовідносин, як роботи. 

Вперше спроба визначити на нормативному рівні поняття медичної 

послуги була зроблена у законопроекті «Про внесення змін до статті 3 Основ 

законодавства України про охорону здоров'я щодо визначення дефініції 

"медична послуга"».[108] Зокрема, медичною послугою розглядалася 

послідовна дія або комплекс дій медичних працівників, направлених на 

профілактику, діагностику,  лікування захворювання та реабілітацію, які мають 

самостійне закінчене значення і визначену вартість.    

Нормативне закріплення медична послуга отримала у 2017 році в 

Основах законодавства України про охорону здоров’я, де законодавець, 
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ототожнюючи медичну послугу з послугою з медичного обслуговування, 

визначив її як послугу, що надається пацієнту закладом охорони здоров’я (далі 

по тексту словосполучення «лікувальний заклад», «медична установа», 

«медичний заклад» вживаються як синоніми до терміну «заклад охорони 

здоров’я») або фізичною особою - підприємцем, яка зареєстрована та одержала 

в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської 

діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником. [101]   

Замовником послуги з медичного обслуговування населення можуть 

бути держава, відповідні органи місцевого самоврядування, юридичні та 

фізичні особи, у тому числі пацієнт. У колі суб’єктів є два взаємовиключні 

поняття як фізична особа і пацієнт. Пацієнт офіційно визначається як фізична 

особа, яка звернулася за фізичною допомогою та/або якій надається така 

медична допомога. Тобто пацієнтом може бути виключно фізична особа. Отже, 

доцільним вбачається внести зміни до ч.1 ст. 3 Основ законодавства України 

про охорону здоров’я, де з визначення «послуга з медичного обслуговування 

(медична послуга)» виключити з переліку замовників  такої послуги 

словосполучення «та фізичні». 

Таким чином, законодавець офіційно визначився у принциповому 

питанні, яке було предметом наукових дискусій не один рік, а саме – 

співвідношення понять «медична допомога» та «медична послуга».  

Як зазначалося, до недавнього часу в юридичній літературі не було 

однозначної позиції щодо цього поняття, оскільки його визначення не 

містилось у жодному з нормативно-правових актів. Однак, на нашу думку, з 

метою аналізу підходів до дефініції останньої та виокремлення її специфічних 

ознак варто звернутися до позицій науковців.  

Аналіз літератури дає підстави виділити позиції трьох груп авторів, які 

висловлюють близькі за своїм змістом визначення медичної послуги. [97, с. 60] 

Перша група розглядає її як різновид послуг, сферою застосування якої є 

суспільні відносини, в яких громадяни для задоволення своїх особливих потреб, 
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що визначаються здебільшого станом їхнього здоров’я, отримують особливу 

споживчу вартість у вигляді спеціалізованої медичної діяльності медичної 

організації або окремого фахівця в галузі медицини. [231, с. 37-38]   

Так, О.В. Тихомиров акцентує увагу на професійності даної послуги в 

рамках обґрунтованого ризику за договірними зобов’язаннями, поза якими 

виникнення фізичного, матеріального та морального збитку не є правомірним; 

як сукупність необхідних, достатніх, добросовісних, доцільних професійних дій 

медичного працівника (виконавця, виробника послуг), спрямованих на 

задоволення потреб пацієнта (замовника, споживача послуг). [216, с. 106,167]  

Близьку позицію займає  Г.Я. Оверко.  [17, с. 7]   

Друга група науковців розглядає медичну послугу як дію (сукупність 

дій) медичних працівників, спрямованих на задоволення потреб людини 

стосовно здоров’я. [208, с. 74]   

Зокрема, С.В. Антонов, аналізуючи медичну послугу, спочатку визначає 

її як фактичну послугу із застосуванням спеціальних медичних заходів щодо 

здоров’я, поліпшення чи підтримання стану якого є головною метою надання 

послуги [6, с. 6], а через деякий час змінює свою думку і розглядає її як 

професійну діяльність або діяльність фізичних-осіб підприємців, які 

займаються приватною практикою, господарську діяльність медичних закладів 

(організацій), що направлена на покращення стану здоров’я людини або змін 

зовнішності. [4, с. 20]   

Хоча О.О. Прасов і розглядає її як у широкому (як дії медичних 

працівників, спрямованих на задоволення потреб людини стосовно здоров’я), 

так і у вузькому розумінні (як дії медичних працівників, які спрямовані на 

задоволення потреб людини стосовно здоров’я, що не охоплюються поняттям 

медична допомога) [106, с. 8] зауважимо, що фактично медична послуга у його 

широкому розумінні є тотожною медичній допомозі. 

Визначення медичної послуги, яке наводить О.І. Смотров, як діяльності 

послугодавця, яка спрямована на досягнення результату, корисні властивості 
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якого здатні задовольнити потреби особи у відновленні та підтриманні її 

здоров’я безпосередньо в процесі доцільної діяльності послугодавця, що не має 

упредметного вираження (матеріальної форми) і не може бути ним гарантована  

[193, с. 75] є певною мірою звуженим, зважаючи на те, що він розглядає 

медичну послугу лише як дію.  

При цьому варто акцентувати увагу на таких родових особливостях 

послуг як їх цінність (що полягає в них самих) та результат (який не є 

важливим при наданні послуг, оскільки визначальним є сам процес їх надання). 

Тому медичну послугу недостатньо визначати як «дію», на нашу думку, 

медична послуга є процесом надання послуг людині, яка за нею звернулася до 

професіонала у медичній галузі, що окрім вищої освіти має необхідні дозвільні 

документи та практичні навички для запобігання погіршення та/або 

відновлення здоров’я пацієнта.  

С.В. Михайлов визначає медичну послугу як професійну діяльність 

медичних закладів (організацій) чи фізичних осіб-підприємців, які займаються 

приватною медичною практикою, відповідно до існуючих медичних стандартів, 

що включає застосування спеціальних заходів стосовно здоров’я у вигляді 

медичного втручання, потенційним результатом якого є поліпшення загального 

стану чи функціонування окремих органів або систем організму людини, та/або 

досягнення певних естетичних змін зовнішності. [92, с. 12]   

Медична послуга розглядається і як множина дій спеціального суб’єкта, 

порядок вчинення яких регламентується положеннями медицини, умови 

вчинення – правом, які спрямовані на збереження, відновлення та покращення 

здоров’я фізичної особи під час реалізації нею права на здоров’я. [105, с. 44; 

209, с. 74 ] 

Третя група вчених кваліфікує медичну послугу як процес, що виходить 

за межі медичної допомоги, і здійснюється на прохання фізичних та юридичних 

осіб на платній основі; як дії медичного персоналу із задоволення потреб 

пацієнтів у відновленні та підтриманні здоров’я. [104, с. 235] 
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Разом з тим, визначення медичної послуги в частині її надання на 

прохання юридичної особи потребує уточнення - медичні послуги впливають 

лише на організм людини з певною метою, якою є поліпшення та/або 

відновлення втраченого здоров’я, якого юридична особа не має. В той же час це 

не означає, що юридичні особи не можуть укладати договір про надання 

медичних послуг своїм працівникам або оплачувати їх.  

Окремі правознавці акцентують увагу на нематеріальності медичної 

послуги, розглядаючи її як благо, яке надається однією особою (виконавцем) і 

споживається іншою особою (замовником) у процесі вчинення виконавцем 

певних дій або здійснення певної діяльності. [227, с. 405]  

Інші автори наголошують на тому, що послуга є результатом діяльності, 

яка здійснюється відповідно до цивільно-правового зобов’язання особи і не 

пов’язана зі створенням конкретного матеріального об’єкту речі.[28, с. 155] 

Специфіка медичних послуг визначається перш за все тим, що вони 

надаються у сфері охорони і забезпечення здоров’я. Саме на цих особливостях 

медичних послуг акцентується увага і в юридичній  літературі.  

Як вже зазначалося, О.В. Тихомиров, аналізуючи поняття і природу 

медичних послуг, до їх основних ознак відносить професійний характер 

(вважається, що першочергово медична допомога виникла як доручення 

пацієнта лікарю і тільки потім, через деякий час перевтілилася в послугу); 

матеріальне виробництво з отриманням нематеріального продукту; предмет 

медичної діяльності - організм людини та об’єкт відповідно, - ціленаправлений 

вплив на предмет; особливий зміст; спеціальну правоздатність. [216, с. 106,167]  

Окремі автори серед інших ознак виділяють відсутність повної гарантії 

досягнення очікуваного результату, а також неможливість всеохоплюючої 

стандартизації, публічний характер. [183, с. 162; 4, с. 20]  

Узагальнення та аналіз наведених позицій дає підставу для виділення 

ознак, характерних для медичних послуг: 1) їх професійний характер; 2) мають 

особливий суб’єктний склад - споживачем може бути тільки фізична особа та 
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специфіка послугодавця; 3) неможливість порівнювати та оцінювати послугу до 

її надання, зважаючи на те, що така послуга не існує до її отримання; 4) 

професійний ризик; 5)недостатність інформації про набір послуг, які необхідні 

споживачу; 6) відсутність стандартизації; 7) підвищені вимоги до надавача 

послуг, встановлені державою; 8) висока відповідальність і водночас 

відсутність ефективного механізму притягнення до неї виконавця послуг. 

Оскільки до цього часу ні у законодавстві, ні у науковій літературі, не 

було надане визначення термінів «медична допомога» і «медична послуга» у 

спеціальній літературі [94, с. 57] виділяли чотири основні підходи до їх 

галузевої належності: 

- перший, що належить науковцям цивілістичного напряму, розглядає 

правове регулювання медичних послуг як невід’ємну складову цивільного 

права, оскільки воно ґрунтується на засадах цивільно-правового договору; 

- другий, висловлений представниками права соціального забезпечення, 

які відносять медичну допомогу до виду соціального забезпечення, 

обґрунтовуючи це тим, що предметом медичного права є комплекс суспільних 

відносин з приводу лікування захворювань, суб’єктами яких виступають 

державні медичні установи і громадяни; 

- третій можливо умовно віднести до адміністративно-правового, 

відповідно до якого відносини по наданню медичної допомоги пропонують 

вважати адміністративно-правовими; 

-  четвертий підхід, який ми вважаємо найбільш обґрунтованим, норми, 

що регулюють відносини по наданню медичної допомоги визнає комплексним 

нормативно-правовим утворенням, а право охорони здоров’я як систему 

нормативних актів (норм) регулюючих майнові, організаційні, особисті 

відносини, які виникають у зв’язку з проведенням санітарно-епідеміологічних 

заходів і наданням лікувально-профілактичної допомоги громадянам.  

Вбачається, що питання про правову природу правовідносин з надання 

медичних послуг, а відтак - і галузевої належності відповідних правових норм 
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тісно пов’язано із класифікацією медичних послуг, яку можна провести за 

різними критеріями. 

Так, одним із таких критеріїв є застосування певної форми 

фінансування. Враховуючи його, медичні послуги можна розглядати як 

державні та приватні. 

За характером надання медичні послуги поділяються на інвазивні 

(хірургічні) та неінвазивні (терапевтичні), останні у свою чергу поділяються на 

дитячі та дорослі. 

О.В. Тихомиров запропонував класифікувати медичні послуги на 

декілька груп, виходячи із методики їх надання, зокрема, на маніпуляційні, 

процедурні, медичні способи та медичне втручання. [215, с.122-124] 

Крім того в літературі, враховуючи інші критерії серед медичних послуг 

виділяють: 

1. За  характером медичної допомоги можна виділити - екстрену 

медичну допомогу; первинну медичну допомогу; вторинну (спеціалізовану) 

медичну допомогу; третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу; 

паліативну допомогу 

2. За способом надання можна виділити амбулаторні та стаціонарні.  

3.За суб’єктим складом виділяють дитячі, дорослі та геріативні. 

4.За призначенням медичні послуги поділяються на профілактичні; 

діагностичні; лікувальні; реабілітаційні; протезно-ортопедичні; зубопротезні; 

стерилізації; корекції статі;  послуги породіллі; аборт; медичної експертизи; 

штучне запліднення;  забір органів і тканин і трансплантація; пластичні 

операції  [94, с.57]  

Аналізуючи наведені класифікації, можна стверджувати, що вони є 

недостатньо повними, оскільки враховують лише окремі аспекти надання 

медичних послуг, і за таких умов не є всеохоплюючими.  

На підставі аналізу наведених в літературі позицій стосовно 

співвідношення понять «медична допомога» та «медична послуга» можна 
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виокремити такі основні підходи:  

1) медична допомога фактично ототожнюється з медичною послугою 

[34, с. 54; 230, с. 32; 106, с. 5]  

2) медична допомога є складовою медичної послуги [92, с. 12; 63, с. 8, 

41]   

3) медична допомога і медична послуга є різними поняттями [6, с. 7; 229, 

с. 16; 152; 153]  

4) медична допомога більш широке поняття ніж медична послуга [16, 

с.7]    

Важливим є питання про співвідношення понять медичної допомоги та 

медичної послуги. Медичні послуги можливо розглядати як форму реалізації 

права на медичну допомогу.  

Досліджуючи це співвідношення, можна дійти наступного висновку: 

медична допомога є діяльністю з метою задоволення потреб у підтриманні 

здоров’я пацієнта на різних рівнях, у якого виникає конституційне право на 

отримання такої допомоги, але формою реалізації такого права і, одночасно, 

надання медичної допомоги є надання медичних послуг на основі договору або 

в силу закону. Якщо особа звертається за медичною допомогою до державного 

або комунального медичного закладу медичні послуги будуть надаватися їй в 

силу закону, оскільки вона реалізує своє право на безоплатну медичну 

допомогу. У випадку звернення до приватного медичного закладу або фізичної-

особи підприємця медичні послуги будуть надаватися в силу договору. 

Рівнями надання медичної допомоги є критичний (при якому надається 

екстрена медична допомога), профілактичний, діагностичний і лікувальний.  

Ця  діяльність характеризується специфічним суб’єктним складом – з 

одного боку фізична особа, а з іншого - суб’єкт надання медичної допомоги, 

який має бути професійно підготовленим, допущеним до цієї діяльності 

шляхом отримання ліцензії, і здійснювати свою діяльність відповідно до 

встановлених законодавством вимог. 
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Якщо вести мову про те, в якому вигляді зазначена діяльність доходить 

до пацієнта, в якій формі надається медична допомога доцільно виходити з 

того, що це обслуговування, зважаючи на те, що ним є процес надання певних 

благ, в тому числі на рівні діагностики і профілактики, що набуває правової 

форми послуг.  

Правила, що регулюють відносини в сфері надання медчиних послуг є 

комплексними, включать в себе норми різних галузей права, які регулюють ту 

чи іншу частину цих відносин. Так, питання організаційного характеру щодо 

отримання необхідних дозволів і ліцензій, сертифікатів та ін. закладами 

охорони здоров’я та медичними працівниками для надання медичної допомоги 

фізичним особам регулюються у адміністративному порядку – Законами 

України, наказами і розпорядженнями, Міністерство охорони здоров’я 

встановлює вимоги до отримання дозвільних документів і такі відносини 

регулюються на засадах регулювання «влада-підпорядкування». Питання 

соціального захисту працівників медичної сфери регулюються нормами права 

соціального забезпечення, де з однієї сторони є орган соціального забезпечення, 

а з іншого медичний працівник, який звернувся за допомогою у визначених 

законом випадках. Питання договірних відносин між закладом охорони 

здоров’я та пацієнтом регулюються нормами цивільного права. 

Звертаючись до закладу охорони здоров’я, фізична особа реалізує своє 

конституційне право на медичну допомогу, вступаючи з ним у правові 

відносини і фізична особа обирає найбільш прийнятний для себе варіант 

надання медичної допомоги – на платній або безоплатній основі, або через 

механізм медичного страхування. Пацієнт звертається за такою допомогою на 

підставі власного волевиявлення з можливістю вибору лікувального закладу і 

лікаря. В свою чергу заклад охорони здоров’я має право як надати пацієнту 

медичну допомогу, так і відмовити в її наданні. Винятком є виключні випадки 

загрози життю та здоров’я пацієнта, коли лікар не має права відмовити у 

наданні медичної допомоги. 
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Так, лікувальні заклади можна класифікувати, взявши за основу 

змішаний критерій, який включає в себе розподіл закладів охорони здоров’я за 

територіальним принципом та нозологічною формою на: I. Лікувально-

профілактичні заклади: 1)лікарняні заклади, які в свою чергу поділяються на 

багатопрофільні, однопрофільні, спеціалізовані та особливого типу; 2) 

амбулаторно-поліклінічні заклади; 3) заклади переливання крові, швидкої та 

екстреної медичної допомоги; 4) санаторно-курортні заклади. II. 

Фармацевтичні (аптечні) заклади. III. Інші заклади. IV. Заклади медико-

соціального захисту. 

Таким чином, коли пацієнт звертається за медичною допомогою до 

закладу охорону здоров’я, вони є рівними між собою учасниками.  

Медична допомога надається у формі медичної послуги, шляхом 

звернення пацієнта до закладу охорони здоров’я або фізичної особи-

підприємця, який проводить медичну діяльність. Така послуга завжди 

оплачується її замовником, яким можуть бути держава, органи місцевого 

самоврядування, юридичні та фізичні особи. 

Основи законодавства України про охорону здоров’я включили медичну 

допомогу до медичного обслуговування, яке не обмежується наданням 

медичної допомоги, але безпосередньо пов’язане з її наданням. 

Характерними ознаками медичних послуг, на нашу думку, є: 1) їх 

професійний характер; 2) мають особливий суб’єктний склад - споживачем 

може бути тільки фізична особа та специфіка послугодавця; 3) неможливість 

порівнювати та оцінювати послугу до її надання, зважаючи на те, що така 

послуга не існує до її отримання; 4) професійний ризик; 5) недостатність 

інформації про набір послуг, які необхідні споживачу; 6) відсутність 

стандартизації; 7) підвищені вимоги до надавача послуг, встановлені державою; 

8) висока відповідальність і водночас відсутність механізму притягнення до неї 

виконавця послуг. 

Вважаємо, що норми, які регулюють відносини по наданню медичної 
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допомоги є комплексним нормативно-правовим утворенням, а право охорони 

здоров’я як систему нормативних актів (норм) регулюючих майнові, 

організаційні, особисті відносини, які виникають у зв’язку з проведенням 

санітарно-епідеміологічних заходів і наданням лікувально-профілактичної 

допомоги громадянам. 
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1.2. Правовідносини з надання медичних послуг 

 

Звертаючись за медичною допомогою, фізична особа вступає з 

медичними закладами у відповідні правовідносини. Наукова дискусія щодо 

віднесення медичних правовідносин до тієї чи іншої галузі права точиться до 

тепер.  

Не заглиблююсь у загальну дискусію щодо системи права, зазначимо, 

що правові норми, якими регулюються відносини в сфері медичного 

обслуговування, носять комплексний характер.  

Зупинемося більш детально на складі зазначених правовідносин. 

Так, С.В. Михайлов наголошує на тому, що об’єктом зазначених 

правовідносин є сама медична послуга, а їх змістом - право людини вимагати 

від послугонадавача здійснення певних медичних дій і обов’язок суб’єкта їх 

здійснити. [92, с. 7]  

Дійсно, фізична особа вправі розпоряджатися своїм здоров’ям, крім 

того, Основами законодавства України про охорону здоров’я і в контексті 

сучасної медичної реформи їй надано право вибору як лікаря (лікувального 

закладу), так і методів лікування. Це в цілому відповідає диспозитивному 

методу регулювання цивільних відносин, який проявляється у вільному вибору 

поведінки суб’єктами.  

Натомість, лікарі (медичні установи) певною мірою обмежені у своєму 

виборі. Аналіз підстав для відмови від ведення та лікування пацієнта свідчить, 

що існує лише одна.  

Водночас вона викликає сумніви, оскільки лікар має право відмовитися 

від подальшого ведення пацієнта, якщо той не виконує його приписів і така 

відмова не буде загрожувати життю та здоров’ю пацієнта. Тобто лікар (заклад 

охорони здоров’я), на відміну від пацієнта, не має права відмовити пацієнту при 

зверненні останнього за допомогою, крім того він не має права обирати собі 

пацієнтів. Це свідчить про певні обмеження принципу рівності сторін у 



39 

 

 

 

взаємовідносинах між ними.  

Щодо другої позиції, аргументи зводяться до того, що виникнення 

медичних правовідносин пов’язано з існуючими соціальними ризиками, 

зокрема такими як травма, хвороба, інвалідність і т. д. [195, с. 10] та 

волевиявленням особи, яка має право на надання їй певного виду медичної 

допомоги. [196, с. 130]  

Зауважимо, що з таким підходом важко повністю погодитися, з огляду 

на виключення з кола регулювання екстреної медичної допомоги, яка надається 

у випадках, коли людина знаходиться у критичному для життя стані і не може 

виражати свою волю. За загальним правилом, однією зі сторін має бути орган 

соціального забезпечення, наділений владними повноваженнями, в той час як 

суб’єктами медичних правовідносин є лікар (лікувальна установа) і фізична 

особа (пацієнт). 

 Третя, найбільш обґрунтована, на нашу думку, позиція, визначає 

медичне право як комплексне правове утворення, яке регулюється нормами 

різних галузей права. 

О.М. Гладун зазначає, що медичне право регулює якісно своєрідний 

комплекс суспільних відносин, які виникають у результаті безпосереднього 

впливу на людей, з різним ступенем втручання в здоров’я людини, а отже, з 

різною часткою небезпеки для її життя та здоров’я. [24, с. 179-180]  

На думку С.Г. Стеценка, В.Ю. Стеценко та І.Я. Сенюти медичні 

правовідносини є результатом впливу норм медичного права на поведінку їх 

суб'єктів, унаслідок якого між ними виникають правові зв'язки. [86, с. 230]  

Аналізуючи правовідносин в сфері медичного обслуговування, їх можна 

класифікувати за характером на: 

1) відносини, пов’язані з медичним оглядом, в тому числі 

примусовим; 2) відносини, пов’язані із застосуванням примусових заходів 

медичного характеру; 3) відносини з надання безоплатної медичної допомоги; 

4) договірні медичні відносини. 
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Спираючись на визнану структуру цивільних правовідносин [228, с. 99] 

важливою є проблема, повязана з суб’єктним складом окреслених відносин.  

Зважаючи на різноманітність медичних правовідносин, у їх 

суб’єктивному складі доцільно виділити три групи: ті, що надають медичну 

допомогу; ті, що її отримують та ті, що сприяють її наданню. [86, с. 14] 

Характеризуючи медичну установу, як суб’єкта слід звернути увагу на 

вимоги, які ставляться безпосередньо до медичного персоналу. Звертаючись за 

медичною допомогою, фізична особа очікує отримати медичні послуги від 

кваліфікованого фахівця. Саме тому до першої групи законодавець пред’являє 

підвищені вимоги. Для того, аби лікар мав право надавати медичну допомогу 

(послугу) він повинен бути професійно підготовленим медичним працівником 

та відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам. 

Ці вимоги затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 29.03.2002 № 117, згідно якого лікарі поділяються на 4 категорії (лікар 

вищої кваліфікаційної категорії, лікар I та II кваліфікаційної категорії, лікар), до 

кожної з яких ставляться свої специфічні вимоги.  

Щодо закладів охорони здоров’я або фізичних осіб - підприємців, які 

забезпечують надання медичної допомоги, то вони повинні отримати ліцензію в 

установленому законом порядку (п. 15 ч.1 ст.7 закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності»). 

До другої групи суб’єктів належать особи, які отримують медичну 

допомогу (пацієнти). У цій групі можна виділити наступні категорії в 

залежності від особливостей отримання медичних послуг. Зокрема, це 

неповнолітні, малолітні, недієздатні, люди з інвалідністю, спецкатегорії, 

іноземці, біженці, внутрішньо переміщені особи. 

За загальним правилом будь-яка фізична особа, яка досягла 14 років і 

звернулася за допомогою, має право на вибір лікаря та методів лікування 

відповідно до його рекомендацій. 

Проте надання медичної допомоги іноземцям та особам без 
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громадянства регулюються в окремому порядку - постанові Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та 

особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають 

на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або 

особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення 

про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем 

або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або 

особами, які потребують додаткового захисту, та компенсації вартості 

медичних послуг і лікарських засобів, наданих іноземцям та особам без 

громадянства, які тимчасово проживають або перебувають на території 

України».  

Даний порядок розкриває, в основному, питання фінансування надання  

медичної допомоги залежно від правового положення іноземця або особи без 

громадянства. Наприклад, якщо це іноземці та особи без громадянства, які 

тимчасово перебувають на території України, медична допомога, зокрема 

екстрена, надається на платній основі, якщо законодавством або міжнародними 

договорами України не передбачено інше. Якщо вони постійно проживають на 

території України, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано 

біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, медична 

допомога надається за рахунок бюджетних коштів, передбачених для цієї мети 

у державному та місцевих бюджетах. [111]  

З цього випливає, що незалежно від правового статусу людини їй не 

може бути відмовлено у медичній допомозі, що в свою чергу є свідченням 

дотримання конституційного права людини на охорону здоров’я.  

Об’єкти медичних правовідносин також мають певні особливості. 

Загальновідомо, що об’єктом правовідносин в різні часи визнавалися речі, дії, 

права та речі одночасно з діями учасників правовідносин. [29, с. 78; 179, с. 297]  

Об’єктом будь яких правовідносин є те, з приводу чого здійснюється 

діяльність суб’єктів даних правовідносин. Об’єктом цивільних правовідносин є 
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матеріальні та нематеріальні блага або предмет їх створення, що складає 

предмет діяльності суб’єктів цивільного права. [220, с. 65]  

Відповідно до ст. 177 Цивільного кодексу України до об’єктів цивільних 

прав віднесені речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові 

права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої 

діяльності, інформацію, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. 

В свою чергу особистими немайновими благами є здоров’я та життя, які 

в нашій країні проголошуються найвищою соціальною цінністю і особливо 

охороняються державою.  

Окремі науковці об’єктом медичних правовідносин визначають також 

дії з надання медичних послуг стосовно здоров’я пацієнта [92, с. 38] або самі 

медичні послуги. [193, с. 32]  

На нашу думку, об’єкт медичних правовідносин залежить від того, на 

що направлений інтерес їх учасників. Таким чином, ним можуть бути дії або 

послуги або нематеріальні блага фізичних осіб. 

Дії або послуги є об’єктом цивільних правовідносин, як правило, у 

зобов’язальних відносинах. У медичних правовідносинах вони виникають 

переважно із договорів про надання медичних послуг (допомоги).  

Мета таких правовідносин полягає у вчиненні певних дій медичного 

характеру і не має матеріального результату. Якщо фізична особа звертається 

до лікаря для естетичного покращення (зміни) зовнішності або ж для 

проведення штучного переривання вагітності її інтересом є не поліпшення 

стану здоров’я або профілактики захворювань, а послуги пластичного хірурга 

або гінеколога відповідно. В такому разі об’єктом зазначених правовідносин 

будуть дії медичного характеру або надання медичних послуг відповідно. 

Якщо у фізичної особи погіршився стан здоров’я, її інтерес буде 

направлений на його покращення і відповідно об’єктом правовідносин між нею 

і медичним закладом буде здоров’я або життя (в залежності від стану пацієнта).  

Отже, об’єктом медичних правовідносин може бути профілактичний 
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огляд, примусові заходи, лікування, термінова медична допомога.  

Важливим є питання про підстави виникнення  даних правовідносин. 

Юридичні факти є підставами виникнення правових відносин, настання 

певних життєвих обставин, що враховуються законодавством, внаслідок яких 

вони виникають, змінюються або припиняються [72, с. 219]. Тобто вони є 

основною умовою їх виникнення. 

Підстави виникнення будь-яких правовідносин у теорії права поділяють 

на юридичні (спеціальні) як норми права, правосуб’єктність і юридичний факт 

та матеріальні (загальні) як певні блага та/або інтереси, які пов’язують суб’єктів 

права як учасників правовідносин. [190, с. 526]   

Юридичними підставами виникнення медичних правовідносин є закони 

України, акти органів державної влади та місцевого самоврядування, рішення 

суду про примусове лікування або заходи медичного характеру, договір про 

надання медичних послуг (допомоги) та інформаційна згода пацієнта. 

Пропонуємо більш детально розглянути юридичні підстави виникнення 

медичних правовідносин. 

1. Закони України та акти органів державної влади та місцевого 

самоврядування встановлюють обов’язкові медичні та профілактичні огляди, 

які здійснюються у державних і комунальних закладах охорони здоров’я як 

правило безкоштовно, як і саме лікування.  

2. Примусові медичні огляди окремих категорій осіб, примусова 

госпіталізація чи застосування дій медичного характеру у зв’язку з 

проведенням карантинних заходів, проводиться на підставі рішень суду або 

актів акти органів державної влади та місцевого самоврядування. Наприклад, 

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» встановлює, що 

обов'язковій госпіталізації у спеціалізовані лікарні підлягають хворі на 

особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби, а також особи з 

симптомами таких хвороб. [113] Також законом України «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз» з метою своєчасного виявлення хворих на 
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туберкульоз і осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу, та запобігання 

поширенню цього захворювання здійснюються обов’язкові профілактичні 

медичні огляди на туберкульоз. [117]  

  Підстави застосування примусових заходів медичного характеру, 

одним з яких є примусове надання психіатричної допомоги, передбачене також 

ст. 93 Кримінального кодексу України, яка містить перелік осіб до яких вона 

може бути застосована. Серед них особи, які вчинили у стані неосудності 

суспільно небезпечні діяння; особи, які вчинили у стані обмеженої осудності 

злочини та особи, які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на 

психічну хворобу до постановлення вироку або під час відбування покарання. 

3. Договір про надання медичних послуг (допомоги) є однією з найбільш 

поширених підстав виникнення медичних правовідносин [181, с. 48; 194, с. 62-

63; 215, с. 159-160; 222, с. 23-24]. До нього застосовуються загальні положення 

про договір в цивільному праві. Раніше такі договори укладалися між 

пацієнтом і лікувальним закладом у письмовій формі якщо це була приватна 

лікарня, наразі ж за новою медичною реформою договори укладаються і у 

комунальних закладах охорони здоров’я. 

4. Інформаційна згода пацієнта тільки на практиці стала підставою 

виникнення правовідносин між лікарем (лікувальним закладом) та пацієнтом. 

[95, с.79]   

Також до підстав виникнення медичних правовідносин традиційно 

відносять односторонню обіцянку та дії в інтересах третьої особи без 

доручення. [77, с. 53] 

Прихильники тези про те, що медичні правовідносини виникають з 

обов’язків лікувальної установи (лікаря) внаслідок односторонньої обіцянки 

[99, с. 46; 242, с.152] в якості прикладу наводять  обіцянку виміряти тиск або 

виміряти температуру, оскільки з них не виникають взаємні права та обов’язки.   

Остання підстава виникнення медичних правовідносин передбачена 

частиною 5 статті 284 Цивільного кодексу України – у невідкладних випадках, 
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за наявності реальної загрози життю фізичної особи. Така ситуація підпадає під 

визначення екстреної медичної допомоги, яка полягає у здійсненні медичними 

працівниками відповідно до закону невідкладних організаційних, 

діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування та 

збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків 

впливу такого стану на її здоров'я. [101, ст. 35]  

Загальними підставами виникнення медичних правовідносин будуть 

погіршення здоров’я фізичної особи і звернення пацієнта до лікувального 

закладу за допомогою або звернення його законних представників, звернення з 

метою профілактики або реабілітації після хвороби, звернення за косметичними 

процедурами (пластична хірургія). 

Змістом цивільних правовідносин є суб’єктивні права та обов’язки. Під 

суб’єктивним правом у теорії держави і права розуміється можливість індивіда 

домагатися володіння і користування благом, адекватним змісту суб’єктивного 

права, заради якого право людини і існує. [186, с. 529; 224, с. 68-69]  

Кореспондуючий праву суб’єктивний цивільний обов’язок полягає у 

належній поведінці суб’єкта відповідних правовідносин. 

Правовідносини з надання медичних послуг мають складну структуру, 

оскільки в будь-якому випадку сторони даних правовідносин наділені більш 

ніж одним правом та обов’язком.  

Права пацієнтів, їх реалізація, законодавче закріплення та захист багато 

років є дискусійним питанням як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні.  

Перш за все, важливе значення має визначення поняття «пацієнт». 

Частина 1 ст. 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я 

вперше на загальнодержавному рівні визначили пацієнта як фізичну особу, яка 

звернулася за медичною допомогою та/або якій надається така допомога.  

До прийняття Основ законодавства України про охорону здоров’я, 

легальне визначення даного поняття містилося лише в підзаконних 

нормативних актах, зокрема, у наказі Міністерства охорони здоров’я України 
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від 23.09.2009 № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних 

випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних 

випробувань і Типовому положенні про комісії з питань етики», де пацієнтом 

була особа, яка може бути залучена як досліджувана до клінічного 

випробування лікарського засобу.  

Крім того, визначення поняття «пацієнт» дається і в міжнародних актах. 

Так, Амстердамська декларація про політику в галузі забезпечення прав 

пацієнта в Європі 1994 року, розглядає пацієнтом здорового або хворого 

споживача медичних послуг. [66, с. 5] 

Всесвітня організація охорони здоров’я (далі - ВООЗ) пацієнтом визнає 

особу, яка звернулася за наданням профілактичної, діагностичної, лікувальної 

чи реабілітаційно-відновної допомоги до закладу охорони здоров’я будь-якої 

форми власності чи лікаря приватної практики, незалежно від стану здоров’я 

отримує чи отримала таку допомогу або добровільно погодилася на проведення 

медико-біологічного експерименту; людина, яка потребує, отримує чи вже 

отримала медичну допомогу. [85, с. 345]  

Проведений аналіз діє підставу для висновку, що законодавство України 

досить звужено визначає поняття «пацієнт», при цьому встановлюючи, що ним 

може бути виключно фізична особа, яка звернулися за медичною допомогою, 

не уточнюючи, куди така особа має звернутися для того, щоб набути правового 

статусу пацієнта.  

Цілком логічним вбачається той факт, що пацієнт при погіршенні стану 

здоров’я має звертатися до органу охорони здоров’я, якими відповідно до 

Основ законодавства України про охорону здоров’я є центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я та 

інші центральні органи виконавчої влади, які реалізують державну політику у 

сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості 

та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально 

небезпечних захворювань. [101, ст. 15] Але разом з тим, Міністерство охорони 
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здоров’я, яке хоча і є центральним органом виконавчої влади, безпосередньо не 

надає медичної допомоги.  

На нашу думку, варто, враховуючи визначення ВООЗ, внести зміни до 

ч.1 ст. 3 Основ законодавства охорони здоров’я, додавши до визначення 

поняття «пацієнт» вказівку на медичні заклади, до яких він може звернутися. 

Аналіз юридичної літератури дає змогу виділити декілька підходів до 

визначення даного поняття. 

 Згідно першого, пацієнт визначається як особа, яка звернулася за 

медичною допомогою, при цьому ні місце надання такої допомоги ні стан 

здоров’я людини не має значення.  

Так, О.В. Тихомиров розглядає пацієнта як людину, яка звертається до 

лікаря з необхідністю в його професіоналізмі для консультаційної допомоги та 

корекції самопочуття. [215, с. 76] 

О.Н. Піщита пропонує до категорії пацієнта відносити особу, яка 

вступила у правові відносини з медичними працівниками та/або іншими 

представниками медичної установи з приводу отримання медичної допомоги. 

[103, с. 47]  

Представники другого підходу [59, с. 59; 200, с. 127-128; 8, с. 304] 

акцентують свою увагу на виді допомоги, за якою звертається особа та стану 

здоров’я. Так, пацієнтом визнається особа, яка звернулася до лікувальної 

установи будь-якої організаційно-правової форми, до лікаря загальної практики 

за отриманням діагностичної, лікувальної, профілактичної допомоги незалежно 

від того хворий він чи ні. 

Третій [9, с. 22; 66, с.6] та найбільш обґрунтований підхід, з нашої точки 

зору, визначає пацієнта як людину, яка вступила у відносини з приводу 

охорони здоров’я шляхом реалізації суб’єктивного права на отримання послуги 

медичного, психіатричного, фармацевтичного характеру до спеціалізованих 

установ будь-якої організаційно-правової форми або запрошений для участі в 

біомедичному експерименті в якості піддослідного.  
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Одним з найбільш дискусійних питань у сфері надання медичних послуг 

є права, якими наділений пацієнт. До прав пацієнта прийнято відносити 

специфічні права, похідні від загальних цивільних, політичних, економічних, 

соціальних та культурних прав людини, що регулюються при отриманні 

медичної допомоги, та пов’язаних з нею послуг, або у зв’язку з будь-яким 

медичним впливом, що здійснюється стосовно людини. [25, с. 35] 

На відміну від вітчизняного законодавства, міжнародні нормативно-

правові акти містять чіткий перелік прав пацієнта. Так, Декларація про політику 

в галузі дотримання прав пацієнта в Європі, прийнята на нараді ВООЗ в 

Амстердамі 1994 року [38], розрізняє соціальні та індивідуальні права 

пацієнтів.  

Соціальні права пацієнта пов’язані з соціальними зобов'язаннями, 

взятими на себе або покладеними на уряд, громадські або приватні організації 

по розумному забезпечення всього населення медичною допомогою, а також з 

рівною доступністю медичної допомоги для всіх жителів країни чи 

географічного регіону і усуненням фінансових, географічних, культурних, 

соціальних, психологічних та інших дискримінують бар'єрів. 

 В свою чергу, індивідуальними визнаються такі права, як право на 

цілісність особистості; на безпеку своєї особистості; на повагу до таємниць; на 

захист власного здоров'я тією мірою, якою це дозволяють існуючі заходи 

профілактики і лікування хвороб і можливість досягти найвищого для себе 

рівня здоров'я; право на інформацію, яке включає такі праві - на вичерпну 

інформацію про стан свого здоров’я в доступній формі, на відмову від 

інформації, яка повинна бути виражена в явній  формі, на вибір особи, яка буде 

повідомляти інформацію про стан здоров’я пацієнта, на ознайомлення з так 

званою «іншою думкою», на отримання відомостей про осіб, які будуть 

надавати медичні послуги, при виписці пацієнт має право на отримання 

виписки з історії хвороби із зазначенням діагнозу і проведеного лікування;  

право висловлювати згоду на отримання медичної допомоги; на невтручання в 
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особисте життя; на конфіденційність і релігійні переконання; на медичну 

отримання медичної допомоги, що відповідає стану здоров’я включаючи 

лікувальну і профілактичну допомогу, право на якісну медичну допомогу; на 

спадкоємність медичної допомоги, право вибору і заміни лікаря, в тому числі 

лікувального заходу; право на підтримку сім’ї, родичів і друзів у процесі 

лікування, на пастирську і духовну допомогу, а також право на гідну смерть. 

 Інший міжнародний документ у сфері прав пацієнтів - Європейська 

хартія прав пацієнтів, прийнята на нараді великих організацій громадянського 

суспільства країн ЄС у Римі 2002 року [245], яка закріплює ще 14 прав 

пацієнтів у сфері надання медичних послуг. Порівнюючи ці два 

основоположних документа варто відзначити закріплення нових прав, серед 

яких, зокрема, право пацієнта на інновацію, право на повагу до часу пацієнта, 

право на дотримання стандартів якості медичних послуг, право на персональне 

лікування та право на уникнення надмірних страждань і болю. 

Аналіз зазначених документів дає підстави для висновку, що 

міжнародна спільнота, закріплюючи права пацієнтів,  створила основу для їх 

захисту. Це має слугувати підґрунтям в рамках виконання закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» для адаптації законодавства України в сфері охорони 

здоров’я до законодавства ЄС. 

Вперше права пацієнта в Україні були закріплені у Конституції України, 

а згодом - у законі України «Про основи законодавства України в сфері 

охорони здоров’я».  

Аналіз положень зазначених нормативно-правових актів та Цивільного 

кодексу України, дає підстави виділити наступні права пацієнта: право на 

життя, право на медичну допомогу, право на вибір лікаря і методів лікування, 

право на особисту недоторканність, право на медичну інформацію та медичну 

таємницю, право на допуск інших медичних працівників, право на допуск 

членів сім’ї, опікуна, піклувальника, право на допуск нотаріуса та адвоката, 
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право на допуск священнослужителя для відправлення богослужіння та 

релігійного обряду, право на повну поінформованість та вільну згоду на 

медико-біологічний експеримент, право на донорство крові та її компонентів, 

право на трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів, право на 

штучне запліднення та імплантацію ембріона, право на застосування методів 

стерилізації, право на добровільне штучне переривання вагітності, право на 

зміну (корекцію) статевої належності, право на відшкодування заподіяної 

шкоди здоров’ю та інші. 

Зазначимо, що дані права «розпорошені» по різних нормативно-

правових актах. Більшість науковців, які звертаються до цієї проблеми 

стверджують, що найкращим способом її розв’язання є прийняття окремого 

Закону України «Про права пацієнтів» або «Про захист прав пацієнтів» [215, с. 

78; 40, с. 49; 91, с.47; 15, с. 20; 189,с. 135; 102, с.182; 69, с.27; 14, с. 275, 277].   

Однак слід зазначити, що вже було зроблено три невдалі спроби 

прийняти подібні закони. Водночас, такий підхід ставить в нерівне становище 

лікарів та виключає розв’язання іншої, найбільш болючої проблеми – про права 

лікарів та їх захист. 

Хоча у юридичній літературі запропоновано чимало класифікацій прав 

пацієнта, разом з тим єдиний (універсальний) критерій не був запропонований.  

Враховуючи сферу, на яку вони поширюються їх поділяють на: права 

при наданні інформації про поставлений діагноз, права при встановленні та 

дотриманні методів і режиму лікування, права зі збереження медичної таємниці 

та права у зв’язку з відмовою лікування [81, с. 25]. На нашу думку, дана 

класифікація є недостатньо повною оскільки, по суті, вона представляє 

неповний перелік наданих пацієнтові прав. 

Запропонована О.В. Тихомировим класифікація прав пацієнтів  на 

особисті та групові [217, с. 148-149]  фактично дублює положення Декларації 

про політику в галузі забезпечення прав пацієнта в Європі 1994 року, яка 

виділяє соціальні та індивідуальні права пацієнта [38]. Особистими є права 
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людини і громадянина, групові права пацієнтів пов’язані із загальним статусом 

непрацездатного, інваліда, ветерана, тощо. 

Другим критерієм, за яким класифікують права пацієнтів є зміст 

правовідносин. Представники даного підходу виділяють специфічні (закріплені 

спеціальним законодавством за окремими категоріями осіб) та додаткові права. 

[19, с. 34; 201, с. 18-19]   

Третій критерій, який використовують в літературі є врахування їх в 

залежності від зв’язку з нормативно-правовими актами. Вчені  вирізняють 

права громадян в сфері охорони здоров’я, права окремих груп в сфері охорони 

здоров’я та права пацієнтів  аабо виключно права пацієнтів.[200, с. 141-142; 70, 

с. 14; 203, с. 322] 

Останній, четвертий критерій можна умовно назвати «комплексним» 

загальні права пацієнта, права пацієнта у сфері медичного страхування, права 

пацієнта при наданні різних видів медичної допомоги, права різних 

професійних і соціальних категорій пацієнтів. [103, с. 48] 

Як свідчить проведений аналіз досліджених класифікацій, права 

пацієнта є доволі різноманітними і залежать як від його правового статусу, так і 

від їх нормативного закріплення, а також від підстав звернення за допомогою та 

її виду. 

Найбільш вдалою і повною, на нашу думку, є класифікація прав 

пацієнтів залежно від їх нормативного закріплення, запропонований О.О. 

Лавриненко, О.Г. Роговою, С.А. Панасюком, на конституційні, загальні та 

спеціальні. [66, с. 9]  

Конституційні права закріплені у Конституції України і належать 

кожній фізичній особі, незалежно від того, чи набула вона статусу пацієнта чи 

ні. Загальні права пацієнтів належать всім пацієнтам незалежно від виду 

медичної допомоги, яка йому надається. Спеціальні права закріплені у окремих 

нормативно-правових актах і залежать від виду медичної допомоги, яка 

надається. 
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Отже, можна констатувати розгалуженість і різноплановість поняття 

пацієнт їх диференційованість залежно від віку, статі, стану здоров’я, 

відношення до тієї чи іншої професійної діяльності, що зумовлює доцільність 

використання комплексного, інтегрованого підходу до проведення 

класифікації.  

На нашу думку, класифікацію прав пацієнтів необхідно проводити в 

залежності їх від обсягу на: 1) загальні права пацієнтів; 2) спеціальні права 

пацієнтів залежно від виду наданої медичної допомоги; 3) спеціальні права 

пацієнтів залежно від напряму медичної діяльності. 

Хоча проголошена «медична реформа» змінює методи фінансування і 

відповідно оплати праці лікарів, визначення поняття «лікар» при її 

впровадженні законодавчо закріплено не було. Основи законодавства України 

про охорону здоров’я не містять визначення поняття «лікар», натомість у статті 

3 зазначеного документу передбачено, що зміст інших понять і термінів 

визначається законодавством України та спеціальними словниками понять і 

термінів Всесвітньої організації охорони здоров'я. 

За визначенням ВООЗ, лікар – особа, яка закінчила навчання на 

університетському рівні. [32, с.10] 

У спеціальній літературі, лікар визначається як фахівець у галузі 

охорони здоров’я з закінченою вищої медичною освітою, який, відповідно до 

чинного законодавства та єдиних кваліфікаційних вимог, має право займатися 

професійною медичною діяльністю. [85, с. 237]  

Досліджуючи роботи науковців, присвячених питанню прав і обов’язків 

лікарів, можемо зауважити, що більшість з них акцентують увагу перош за все 

нга на обов’язках лікарів (медичної установи) кореспондуючим правам 

пацієнта і розглядають їх саме з такої точки зору. При цьому права лікарів 

розглядаються досить поверхнево.  

Окремі вчені пропонують диференціювати правовий статус лікаря 

диференційовано як: медичного працівника; лікаря-спеціаліста, який є ознакою 



53 

 

 

 

належності особи до лікарської професії; як працівника закладу охорони 

здоров’я, що обіймає лікарську посаду у цьому закладі; як суб’єкта  

підприємницької діяльності; лікуючого лікаря; керівника закладу охорони 

здоров’я [32, с. 10]. Ця точка зору, викликає певні сумніви. Вони пов’язані з 

тим, що незалежно від посади, лікарю державою надані різні можливості 

виконати покладений на нього обов’язок по наданню медичної допомоги.  

На відміну від хоча і недосконало закріплених прав пацієнтів і 

механізму їх захисту, права лікарів й досі залишаються неврегулбованими 

навіть до рівня прав пацієнта, в той час як обов’язків на лікарів покладається 

чимало.  

Щодо визначення їх прав, то вони сформульовані доволі універсально, 

незалежно від того, в якій сфері він надає медичну допомогу. Зокрема, це право 

лікаря на відмову від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує 

медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони 

здоров'я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю 

населення (ст. 34 Основ законодавства України про охорону здоров’я ). 

Основи законодавства України про охорону здоров’я у ст. 77 визначають 

перелік професійних прав та пільг медичних і фармацевтичних працівників, 

який містить 18 пунктів, не надаючи при цьому визначення, хто належить до 

медичних працівників.   

Аналіз ст. 74 зазначеного закону свідчить, що медичними працівниками 

в тому числі є і лікарі. 

Зазначене дає підставу для виділення конституційних прав лікарів, які 

надаються всім громадянам, та професійних прав, які належать їм відповідно до 

статусу лікаря. 

Динамічний розвиток суспільства, в тому числі у медичній сфері ставить 

на порядок денний питання про взаємовідносини лікаря і пацієнта, їх прав та 

обов’язків. 

Права лікарів, їх реалізація та захист ставиться на друге місце після прав 
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пацієнтів. З огляду на недостатньо деталізоване закріплення прав учасників 

медичних правовідносин у юридичній літературі пропонується прийняти 

єдиний законодавчий акт, який регулював би права пацієнта та способи їх 

захисту. При цьому про права лікарів та медичних закладів мова не йде. 

На нашу думку, у Основах законодавства України про охорону здоров’я 

необхідно закріпити наступні професійні права лікарів: право лікаря на повагу 

до професійної діяльності, що включає ставлення пацієнта з повагою до лікаря 

та заборону словесної або будь-якої іншої образи; право на проведення 

лікування відповідно до обраного пацієнтом методу, що означає право лікаря на 

не втручання пацієнтів, родичів пацієнтів у процес лікування за виключенням 

відмови від лікування; під час здійснення медичної діяльності лікар має право 

вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, Етичним кодексом лікаря та 

договором про надання медичної допомоги/послуг, необхідні для належного 

виконання договору; право утворювати громадські об’єднання та брати участь 

у них з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня. 

Аналіз зарубіжної літератури [242; 246; 247] дає підстави запропонувати 

закріпити також наступні права лікаря: ставити запитання та бути обізнаним 

щодо образу життя пацієнта; право на інформацію стосовно здоров’я пацієнта, 

необхідну для здійснення лікування; право припинити лікування, якщо лікар 

відчуває, що є етичний або персональний конфлікт між ним та пацієнтом; право 

не зазнавати дискримінації з боку будь-якого пацієнта, медичної установи, 

колег або будь-якої іншої особи на підставі раси, статі, походження або будь-

якої інщої підстави; право на власну безпеку, що включає право на фізичну 

автономію та право бути вільним від проявів насилля; право на вільне 

розпорядження своїм понаднормовим часом роботи.  

Медичні правовідносини розвиваються доволі динамічно, ставлячи на 

порядок денний все більше і більше нагальних питань, які потребують 

вирішення. Процес розроблення, прийняття та подання законопроектів доволі 

складний, громіздкий і займає багато часу, ні пацієнт ні лікар його не мають.  
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На нашу думку, доцільно внести зміни до Основ законодавства України 

про охорону здоров’я, доповнивши їх статтями з конкретно визначеним 

переліком прав пацієнтів та лікарів. 
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1.3. Право на медичну допомогу в системі особистих немайнових 

прав, що забезпечують природнє існування фізичної особи 

 

Права на життя та здоров’я є ключовими серед особистих немайнових 

прав, які забезпечують природнє існування людини. Воно закріплене в 

Конституції України, Цивільному кодексі України та дублює положення ст. 6 

Пакту про громадянські і політичні права, згідно якого право на життя є 

невід'ємним правом кожної людини, це право охороняється  законом і ніхто  не 

може бути свавільно його позбавлений. [93, ст. 6]  

Цивільний кодекс України більш детально розкриває зміст права на 

життя, включаючи до нього право на захист від протиправних посягань будь-

якими засобами не забороненими законом свого та іншого життя та здоров’я; 

право на проведення медичних та інших дослідів виключно за вільною згодою 

повнолітньої дієздатної особи; заборони евтаназії; права на стерилізацію, 

штучне переривання вагітності та застосування допоміжних репродуктивних 

технологій, такої ж позиції притримуються окремі вчені. [13, с. 11-12] 

Право на життя тісно пов’язано з правом кожної людини на здоров’я, 

яке забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-

економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. 

Здоров’я у Статуті ВООЗ визначається як стан повного фізичного, 

психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і 

фізичних вад [198], аналогічно воно визначається і Основами законодавства 

України про охорону здоров’я. [101, ст.3]  

Ще у 1993 році групою науковців була розроблена так звана «Відкрита 

концепція здоров’я», якою пропонувалося визначення здоров’я як складно 

організованої інформаційної системи біологічної, психічної, соціальної 

природи, вивчення якої потребує системного підходу, що дає змогу 

досліджувати структурно-функціональну організацію об’єкта з погляду 

речовинних, енергетичних, інформаційних процесів. Згідно цієї Концепції 
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структурно система здоров’я складається з 5 рівнів – перший - індивідуальне 

інтегральне здоров’я; другий — статуси здоров’я (фізичний, психічний, 

соціальний); третій - компоненти статусів здоров’я (окремий компонент має 

власну структуру і функцію); четвертий - складові компоненти, за якими 

визначають можливий рівень духовного розвитку людини; п’ятий - окремі 

показники всіх його складників. [46; с. 52-53]  

Право на здоров’я у цивільно-правовому аспекті розглядається як 

особисте немайнове право, що виникає з приводу особливого блага -  здоров’я 

людини і є не лише нематеріальним благом, а й великою соціальною цінністю. 

Розділ II Конституції України присвячений питанням особистих 

немайнових прав: їх поняттю, системі, класифікації та регулюванню. Вони 

завжди були предметом дослідження багатьох науковців і питання, які 

поставали тоді, залишаються актуальним дотепер. 

Не зупиняючись на обґрунтуванні поняття особистих немайнових прав, 

оскільки це виходить за межі даного дослідження, обмежимося тим, що 

приєднаємося до визначення особистих немайнових прав як виду приватних 

відносин, які складаються стосовно закріплення та використання особистих 

немайнових благ, спрямовані на забезпечення приватного немайнового інтересу 

та ґрунтуються на засадах юридичної рівності та вільного волевиявлення їх 

учасників, а також мають абсолютний характер та  позбавлені майнового 

(грошового) змісту. [90, с.71]  

В літературі визначаються такі ознаки особистих немайнових прав, як 

нематеріальний характер, особливий об’єкт, специфіка виникнення та 

припинення, індивідуалізація особи. 

Нематеріальний характер особистих немайнових прав проявляється у 

відсутності економічного змісту. Разом з тим, як слушно зазначають деякі 

науковці людині, яка більш матеріально забезпечена значно легше отримати 

медичну допомогу.  

Переважна більшість особистих немайнових прав належать усім 
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фізичним особам, хоча з деякими винятками, такими як право на опіку і 

піклування виникає не у всіх фізичних осіб.  

Мова йде і про специфічний момент виникнення і припинення цих прав. 

Дискусія щодо моменту виникнення права на життя та здоров’я є досить 

запеклою як серед медиків, так і серед юристів. Одні вважають, що права на 

життя і здоров’я виникає у плоду з моменту зачаття дитини [12, с. 94; 77, с. 140] 

інші – з моменту фактичного її народження, тобто відділення плоду від 

організму матері. [22, с. 21] 

На нашу думку, виношуючи ембріон, мати реалізує своє право на 

продовження роду, всі дії лікарів при веденні вагітності спрямовані на 

підтримання здоров’я матері і можливості реалізації нею права народити 

здорову життєздатну дитину, тому моментом виникнення права на життя і 

здоров’я є відділення дитини від організму матері. 

Більшість особистих немайнових прав припиняються зі смертю їх носія 

(право на ім’я, на честь, гідність, здоров’я, таємницю особистого життя, 

індивідуальність) або зі спливом певного строку (питання, що стосуються 

авторських прав) або в якості тих, які можуть передаватися у зв’язку з 

юридичним фактом (наприклад реорганізація юридичної особи, право на 

опублікування твору після смерті автора, і т.д.). [81, с. 7] 

 Завдяки їх класифікації можливо виділити спільні риси цих прав в 

окремих підгрупах, що в подальшому дасть змогу більш детально їх вивчити і 

виокремити права, що відносяться сфери надання медичної допомоги. 

Цивільний кодекс України закріплює серед особистих немайнових прав такі, 

що забезпечують природнє існування фізичної особи та такі, що забезпечують її 

соціальне буття. 

Натомість в юридичній літературі не існує єдиної точки зору щодо 

наведеного питання. В.О. Рясенцев, який одним із перших запропонував їх 

класифікацію поділив їх на: особисті немайнові права, сутність яких складають 

немайнові блага, що невіддільні від особи (життя, здоров'я, недоторканість 
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особистості); особисті права, в основі яких лежать немайнові блага, що 

індивідуалізують особу в колективі (ім'я, честь, гідність тощо); особисті 

немайнові права у сфері шлюбно-сімейного права; особисті немайнові права, 

що знаходяться у сфері творчої діяльності, а також інтереси, що витікають з 

реалізації права на відпочинок, різноманітні культурні потреби тощо; особисті 

немайнові права, в основі яких лежить майновий інтерес. [194, с. 181-187]   

Л.О. Красавчикова, позиція якої була сприйнята розрбниками 

Цивільного кодексу України, виділяє особисті немайнові права, що 

забезпечують фізичне існування (право на життя, здоров'я, безпечне довкілля, 

свободу і особисту недоторканість) та ті, що забезпечують соціальне існування 

(право на ім'я, честь, ділову репутацію, свободу пересування).[61, с. 66-68] 

В. О. Жакенов класифікує особисті немайнові права в залежності від 

об'єкта цих прав та мети, на досягнення якої вони спрямовані права: права, що 

індивідуалізують громадян в суспільстві; права, що забезпечують особисту 

недоторканість; права, що забезпечують збереження таємниці особистого 

життя; права, що сприяють розвитку особистості та вираженню її творчої 

індивідуальності. [43, с. 9]  

З.В. Ромовська поділяє особисті немайнові права фізичних осіб на ті, що 

індивідуалізують громадянина як особистість (право на ім'я, право на честь і 

гідність); ті, що забезпечують особисту свободу громадян (право на 

недоторканність особистості, житла, вибору місця проживання і роду заняття); 

ті, що виникають у результаті творчої діяльності людини; особисті права в 

сімейних правовідносинах; особисті права що виникають в результаті вступу 

громадян в трудові, колгоспні та інші правовідносини [177, с. 6-7], на нашу 

думку, є недостатньо широкою оскільки такі особисті немайнові права як право 

на здоров’я та медичну допомогу залишаються поза увагою. 

На відміну від інших Ю. Х. Калмиков поділяв особисті немайнові права 

на три групи: (1) немайнові права, безпосередньо пов'язані з особою; (2) права 

на особисту недоторканність, свободу, охорону життя і здоров'я; (3) права на 
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недоторканність особистого життя [52, с. 30].   

М. М. Малеїна класифікує особисті немайнові права за декількома 

критеріями.  

(I) В залежності від мети, яка досягається при здійсненні особистих 

немайнових прав  - на: особисті немайнові права, що забезпечують фізичне та 

психічне благополуччя особистості (право на життя, здоров'я, психічну та 

фізичну недоторканість, безпечне довкілля); права, що забезпечують 

індивідуалізацію особистості (право на ім'я, зовнішній вигляд та голос, честь, 

гідність та ділову репутацію); права, що забезпечують автономію особистості 

(таємниця приватного життя (включаючи лікарську, нотаріальну, адвокатську 

таємницю, таємницю листування, телефонних розмов і телеграфних 

повідомлень тощо.) і недоторканність приватного життя (включаючи особисту 

свободу, недоторканність житла тощо)); немайнові права авторів результатів 

інтелектуальної діяльності та виконавців (право авторства, право на авторське 

ім'я та ім'я виконавця тощо).  

(II) В залежності від структури зв’язку учасників - на абсолютні та 

відносні 

(III) В залежності від суб’єктів, яким належать особисті немайнові права, 

на ті, які належать виключно фізичним особам та ті, які належать юридичним 

особам. [81, с. 11-16]  

Аналізуючи систему особистих немайнових прав фізичних осіб, Р.О. 

Стефанчук запропонував в основу їх класифікації покласти дихотомічний поділ 

на загальне та окреме, при цьому до загальних особистих немайнових прав 

фізичних осіб він відносить ті, які носять базовий характер та наділені 

універсальністю, тобто належать всім без виключення фізичним особам. В свою 

чергу, окремі (спеціальні) особисті немайнові права поділяються на: особисті 

немайнові права фізичних осіб у сфері інтелектуальної (творчої) діяльності; 

особисті немайнові права у сфері сімейних відносин; особисті права в сфері 

медичної діяльності; особисті немайнові права дітей та інших фізичних осіб, що 
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мають дефекти дієздатності; посттанативні особисті немайнові права. [204, с. 

258-260]    

Л.В. Федюк є однією з небагатьох, хто розглядає та обґрунтовує 

немайнові права не тільки фізичних а й юридичних осіб: 1)за суб'єктами, що є 

носіями цих прав вони поділяються на: ті, що можуть належати тільки 

фізичним особам; ті, що можуть належати юридичним особам; ті, що можуть 

належати як першим, так і другим; 2) за сферою реалізації на: гуманітарні; 

особистісні; інформативні; соціально-культурні; демократизаторські; 3) за 

призначенням в праві: первинні (визначають основний обсяг повноважень) та 

похідні (доповнюють первинні); 4) за їхніми зв'язками з іншими галузями 

законодавства: конституційні; адміністративні; трудові; сімейні; житлові тощо. 

[220, с. 96-97]  

Стосовно права фізичної особи на охорону здоров’я як особистого 

немайнового права, що забезпечує природнє існування фізичної особи, 

останнім часом окремими науковцями пропонується замінити його терміном 

«право на здоров’я» [204, с. 27-28; 81, с. 27-28], аргументуючи це тим, що саме 

«охорона» обмежує обсяг та зміст обставин, які допомагають використати всі 

можливості кожної людини щодо власного здоров’я.  

Принагідно зазначимо, що регламентація права фізичних осіб на 

здоров’я неможлива без його охорони і навпаки, крім того здоров’я належить 

кожній особі від народження, держава не може регулювати це право, воно є 

природнім.  

У юридичній літературі стверджується, що змістом права на здоров’я є 

право на охорону здоров’я, право на медичні послуги, право на медичну 

інформацію та право на медичне страхування. [22, с.43]   

На нашу думку, не варто включати до змісту права на здоров’я право на 

медичні послуги, зважаючи на те, що право на медичні послуги відсутнє у 

законодавстві України на відміну від права на медичну допомогу. Якщо вести 

мову про форму реалізації права на медичну допомогу тоді це дійсно, як вже 
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зазначалося у підрозділі 1.1., будуть медичні послуги.  

Хоча поняття «право на охорону здоров’я» законодавчо не закріплене, 

його можна визначити, виходячи зі змісту, передбаченого у Основному законі в 

сфері охорони здоров’я. До змісту права на охорону здоров’я Закон України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я» відносить: 1)життєвий 

рівень, який є необхідним для підтримання здоров'я людини; 2)безпечне для 

життя і здоров'я навколишнє природне середовище; 3) санітарно-епідемічне 

благополуччя території і населеного пункту, де він проживає; 4) безпечні і 

здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку; 5) кваліфіковану медичну 

допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно 

до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я; 6) достовірну та своєчасну 

інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і 

можливі фактори ризику та їх ступінь; 7) участь в обговоренні проектів 

законодавчих актів і внесення пропозицій щодо формування державної 

політики в сфері охорони здоров'я; участь в управлінні охороною здоров'я та 

проведенні громадської експертизи з цих питань у порядку, передбаченому 

законодавством; 8) можливість об'єднання в громадські організації з метою 

сприяння охороні здоров'я; 9) правовий захист від будь-яких незаконних форм 

дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я; 10) відшкодування заподіяної 

здоров'ю шкоди; 11) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, 

закладів та органів охорони здоров'я; 12) можливість проведення незалежної 

медичної експертизи відповідного типу у разі незгоди громадянина з висновком 

державної медичної експертизи та в інших випадках, коли діями працівників 

охорони здоров’я порушуються права громадянина України на охорону 

здоров’я; 13) право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в 

закладі охорони здоров'я, на допуск до нього інших медичних працівників, 

членів сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також 

священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду; 14) 

інформування про доступні медичні послуги із застосуванням телемедицини. 
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Таким чином, аналіз набору цих можливостей підтверджує комплексний 

характер права на охорону здоров’я, яке включає в себе елементи права 

соціального забезпечення, трудового права, адміністративного права, 

екологічного права, цивільного права, кримінального права.  

Не викликає сумнівів, що право людини на здоров’я тісно пов’язано із її 

правом на медичну допомогу. Воно посідає важливе місце серед особистих 

немайнових прав, які забезпечують природнє існування фізичної особи.  

Як вже зазначалося, право фізичної особи на медичну допомогу 

закріплено як на міжнародному рівні у Загальній Декларації прав людини як 

право на необхідний життєвий рівень, який би забезпечував її здоров’я [45, ст. 

25]  так і на державному рівні – у Конституції України, яка, закріплюючи право 

на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування, передбачає 

особливий правовий режим реалізації цих прав.  

Питанню вдосконалення законодавчого регулювання права людини на 

медичну допомогу (послугу), в юридичній літературі традиційно приділяється 

значна увага.  

Це питання досліджувалося такими вченими, як С.Б. Булеца, Т.В. 

Волинець, О.В. Крилова, З.С. Майкут, М.М. Малеїна, Г.А. Миронова, О.О. 

Прасов, О.В. Савицька, І.Я. Сенюта та ін.  

Хоча Основи законодавства України про охорону здоров’я не надають 

офіційного визначення поняття права на медичну допомогу, Цивільний кодекс 

України встановлює, що кожна фізична особа має право на медичну допомогу, 

незалежно від обставин і матеріального становища, встановлюючи деякі 

особливості її надання малолітнім і неповнолітніми особами. [223, ст.284]  

Зміст права на медичну допомогу тлумачиться О.В. Криловою як 

сукупність повноважень носія цього права, до яких автор включає такі складові 

як право на звернення за допомогою або на відмову від неї, право на вибір 

лікаря, на участь у власному лікуванні, на вибір методів лікування на вибір 

методів лікування, право на самолікування. [64, с. 5]  
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Ці повноваження характеризуються можливістю фізичної особи 

звернутися до фахівця в галузі медицини з метою отримання кваліфікованої 

допомоги у поліпшенні стану свого здоров’я, його профілактики, діагностики 

або реабілітації. 

Право на медичну допомогу в тому вигляді, в якому воно 

сформульовано у Цивільному кодексі України, складається з наступних 

елементів: права на вибір лікаря та методів лікування, права на згоду або 

відмову від медичного втручання, право на інформацію та таємницю щодо 

стану свого здоров’я.  

Зокрема, відповідно до норм ст. 284 Цивільного кодексу України та ст. 

38 Основ законодавства України про охорону здоров’я, фізична особа, яка 

досягла чотирнадцяти років і звернулася за наданням їй медичної допомоги, 

має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його 

рекомендацій.  

З наведеного випливає, що визначальним елементом права на медичну 

допомогу є можливість на свій розсуд звернутися за медичною допомогою і 

обрати форму її надання.  

Крім того, законодавчо встановлений ще один критерій права вибору – 

наявність у лікувального закладу можливості забезпечити відповідне лікування 

[101, ч.2 ст.38]. Право на вибір лікаря гарантується конституційним правом на 

доступність медичної допомоги, закріпленим у ст. 2 Європейської хартії 

пацієнтів [245]  та ч. 3 ст. 49 Конституції України. 

Водночас слід зазначити, що право на вибір лікаря (лікувального 

закладу) сьогодні не реалізується в повному обсязі, що особливо гостро 

відчувається у сільській місцевості, де фізичні особи позбавлені можливості 

реалізувати свої права, з огляду на недостатньо розвинену мережу лікувальних 

закладів, відсутність у сільських лікарнях не тільки сучасного обладнання, а не 

рідко навіть необхідного. З цією метою ще у 2011 році Міністерство охорони 

здоров’я затвердило Концепцію управління якістю медичної допомоги у галузі 
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охорони здоров’я в Україні на період до 2020 р. [110] , в якій одним з завдань її 

реалізації визначено поліпшення доступності та зменшення нерівності в доступі  

різних верств населення до медичної допомоги. На жаль, ці завдання не вийшли 

за межі задокументованих декларацій. 

Важливим елементом права на медичну допомогу є згода на її надання 

(ч. 3 ст. 284 Цивільного кодексу України, ст. 39 Основ законодавства України 

про охорону здоров’я).  

Традиційно таку згоду називають інформованою [240, с. 12], зважаючи 

міжнародні стандарти, закріплені у Амстердамській декларації про політику в 

галузі забезпечення прав пацієнта в Європі 1994 року. Вітчизняне 

законодавство закріпило критерій інформованості наданої згоди у ст. 43 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я, згідно якої згода інформованого 

пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та 

лікування. 

Можливість медичного втручання при наданні медичної допомоги 

малолітній особі, а також пацієнту, визнаному в установленому законом 

порядку недієздатним, має певні особливості: медичне втручання здійснюється 

за згодою їх законних представників. 

Порядок та форма надання інформованої згоди регулюється наказом 

Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної 

облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються 

у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та 

підпорядкування» від 14.02.2012 року № 110, яким передбачається загальна 

форма цього документу та обов’язковий письмовий порядок її складення. 

Проблеми, які виникають при реалізації права на відмову від медичного 

втручання, є загальновідомими. Найбільш поширеною є ситуація, коли пацієнт 

відмовляється від надання медичної допомоги, але така відмова загрожує його 

життю та здоров’ю. За таких умов лікар стає перед своєрідним вибором між 

професійною необхідністю і порушенням прав пацієнта на надання медичної 
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допомоги без його згоди. Прикладом може слугувати відома справа за участю 

представників релігійного вчення «Свідки Єгови» 1988 року в Канаді, де лікаря 

визнали винним і оштрафували за те, що він, урятувавши життя пацієнту, 

зробив йому переливання крові, що протирічить правилам цієї релігійної течії 

(усі прихильники цього вчення носять з собою спеціальну картку, на якій 

зазначається відмова від переливання крові) [243, с. 772-773]. Слід визнати, що 

лікар порушив право пацієнта на вільний вибір методів лікування, тому 

притягнення його до  відповідальності є цілком обгрунтованим, незважаючи на 

той, факт що він урятував йому життя. 

Законодавство у сфері охорони здоров’я передбачає, що пацієнт, який 

набув повної цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх дій та може 

керувати ними, має право відмовитися від лікування. Основи законодавства 

України про охорону здоров’я встановлюють, що у випадку відсутності згоди, 

яка може призвести до тяжких для пацієнта наслідків, лікар зобов'язаний йому 

це пояснити. Якщо і після цього пацієнт відмовляється від лікування, лікар має 

право взяти від нього письмове підтвердження, а при неможливості його 

одержання - засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків. 

Разом з тим, закон закріплює право лікаря надавати медичну допомогу і 

за відсутності згоди пацієнта, але виключно у невідкладних випадках, за 

наявності реальної загрози життю фізичної особи. 

Незважаючи на різні підходи до класифікації особистих немайнових 

прав, варто зауважити, що більшість з них стосується фізичних осіб, тоді як 

юридичні особи та держава залишаються поза увагою.  

Вітчизняні вчені дискутують щодо визначення права на здоров’я та 

права на охорону здоров’я. Одні вчені вважають що формулювання «право на 

охорону здоров’я» звужує права фізичних осіб в сфері здоров’я. На противагу 

першим, другі зазначають, що регулювання  будь-яких прав неможливе без їх 

охорони як гарантії належного їх здійснення. 

В юридичній літературі прийнято вважати, що право на медичну 



67 

 

 

 

допомогу є складовою права на здоров’я (охорону здоров’я) на рівні з іншими 

правами, такими як, право на відмову від надання медичної допомоги, право на 

медичне страхування, право на інформацію про стан свого здоров’я, право на 

таємницю про стан свого здоров’я, право на усунення небезпеки, яка загрожує 

життю та здоров’ю, права особи, яка перебуває у стаціонарі. Це ще раз 

підтверджує тезу про комплексність права на охорону здоров’я. 
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Висновки до Розділу I: 

Наукова дискусія стосовно співвідношення понять «медичної допомоги» 

та «медичної послуги» триває не один десяток літ, одні вчені стверджують, що 

ці два поняття є різними, натомість інші розглядають їх як частину і ціле або як 

тотожні поняття. 

Досліджуючи це питання, можна дійти наступного висновку: медична 

допомога є діяльністю з метою задоволення потреб у підтриманні здоров’я 

пацієнта на різних рівнях, у якого виникає конституційне право на отримання 

такої допомоги, але формою реалізації такого права і, одночасно, надання 

медичної допомоги є надання послуг на основі договору або в силу закону.  

Рівнями надання медичної допомоги є критичний, при якому надається 

екстрена медична допомога, профілактичний, діагностичний і лікувальний.  

Вищезазначена діяльність характеризується специфічним суб’єктним 

складом – з одного боку - фізична особа, а з іншого - суб’єкт надання медичної 

допомоги, який має бути професійно підготовленим, допущеним до цієї 

діяльності шляхом отримання ліцензії, і здійснювати свою діяльність 

відповідно до встановлених законодавством вимог. 

Якщо вести мову про те, в якому вигляді зазначена діяльність доходить 

до пацієнта, в якій формі надається медична допомога – слід виходити з того, 

що це обслуговування, оскільки ним є процес надання певних благ, у тому 

числі на рівні діагностики і профілактики, який набуває правової форми 

надання послуг.  

Медичні правовідносини є комплексними і регулюються нормами різних 

галузей права. Так, питання організаційного характеру щодо отримання 

необхідних дозволів і ліцензій, сертифікатів та ін. закладами охорони здоров’я 

та медичними працівниками для надання медичної допомоги фізичним особам 

регулюються у адміністративному порядку – закони України, в тому числі 

Міністерство охорони здоров’я своїми наказами і розпорядженнями, 

встановлюють вимоги до отримання дозвільних документів і такі відносини 



69 

 

 

 

підпадають під принципи регулювання «влада-підпорядкування». Питання 

соціального захисту працівників медичної сфери регулюються нормами права 

соціального забезпечення, де з однієї сторони виступає орган соціального 

забезпечення, а з іншої медичний працівник, який звернувся за допомогою у 

визначених законом випадках. 

Звертаючись до закладу охорони здоров’я, фізична особа реалізує своє 

конституційне право на медичну допомогу вступаючи з ним у правові 

відносини і залежно від форми надання медичної допомоги, фізична особа 

обирає найбільш прийнятний для себе варіант медичної допомоги – 

безкоштовну, платну або страхову. Пацієнт звертається за такою допомогою за 

власною волею з можливістю вибору лікувального закладу і лікаря. В свою 

чергу, заклад охорони здоров’я має право як надати пацієнту медичну 

допомогу, так і відмовити в її наданні. Мова не йде про виключні випадки 

загрози життю та здоров’я пацієнта, коли лікар не має права відмовити у 

наданні медично допомоги, а про всі інші випадки. 

Наприклад, лікарні можливо класифікувати, взявши за основу змішаний 

критерій, який включає в себе розподіл закладів охорони здоров’я за 

територіальним принципом та нозологічною формою на: I. Лікувально-

профілактичні заклади: 1)лікарняні заклади, які в свою чергу поділяються на 

багатопрофільні, однопрофільні, спеціалізовані та особливого типу; 2) 

амбулаторно-поліклінічні заклади; 3) заклади переливання крові, швидкої та 

екстреної медичної допомоги; 4) санаторно-курортні заклади. II. 

Фармацевтичні (аптечні) заклади. III. Інші заклади. IV. Заклади медико-

соціального захисту. 

Отже, коли пацієнт звертається за медичною допомогою до закладу 

охорону здоров’я вони є рівними між собою учасниками.  

Медична допомога надається у формі медичної послуги, шляхом 

звернення пацієнта до закладу охорони здоров’я або фізичної особи-

підприємця, який проводить медичну діяльність. Така послуга завжди 
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оплачується її замовником, яким можуть бути держава, органи місцевого 

самоврядування, юридичні та фізичні особи. 

Основи законодавства України про охорону здоров’я включили медичну 

допомогу до медичного обслуговування, яке не обмежується наданням 

медичної допомоги, але безпосередньо пов’язане з її наданням. 

Динамічний розвиток суспільства, в тому числі у медичній сфері ставить 

на порядок денний питання взаємовідносин лікаря і пацієнта, їх прав та 

обов’язків, до яких належить і конституційне право на медичну допомогу, яке 

також закріплюється у Основах законодавства України про охорону здоров’я та 

Цивільному кодексі України, де посідає важливе місце серед особистих 

немайнових прав, що забезпечують природнє існування фізичної особи. 

Права лікарів, їх реалізація та захист ставиться на друге місце після прав 

пацієнтів. З огляду на недостатньо конкретизоване закріплення прав учасників 

медичних правовідносин у юридичній літературі пропонується прийняти 

єдиний законодавчий акт, який регулював би права пацієнта та способи їх 

захисту. При цьому про права лікарів та медичних закладів мова не йде. 

На нашу думку, доцільно внести зміни до Основ законодавства України 

про охорону здоров’я, доповнивши їх статтями з конкретно визначеним 

переліком прав пацієнтів та лікарів. До професійних прав лікарів відноситься: 

право лікаря на повагу до професійної діяльності, що включає ставлення 

пацієнта з повагою до лікаря та заборону словесної або будь-якої іншої образи; 

право на проведення лікування відповідно до обраного пацієнтом методу, що 

означає право лікаря на не втручання пацієнтів, родичів пацієнтів у процес 

лікування за виключенням відмови від лікування; під час здійснення медичної 

діяльності лікар має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, 

Етичним кодексом лікаря та договором про надання медичної допомоги/послуг, 

необхідні для належного виконання договору; право утворювати громадські 

об’єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, 

підвищення професійного рівня;  ставити запитання та бути обізнаним щодо 
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образу життя пацієнта; право на інформацію стосовно здоров’я пацієнта 

необхідну для здійснення лікування; право припинити лікування якщо лікар 

відчуває, що є етичний або персональний конфлікт між ним та пацієнтом; право 

не зазнавати дискримінації з боку будь-якого пацієнта, медичної установи, 

колег або будь-якої іншої особи на підставі раси, статі, походження або будь-

якої інщої підстави; право на власну безпеку, що включає право на фізичну 

автономію та право бути вільним від проявів насилля; право на вільне 

розпорядження своїм понаднормовим часом роботи.  

Щодо особистих немайнових прав фізичних осіб медична діяльність 

буде реалізацією права на отримання медичної допомоги у формі медичної 

послуги. 

Незважаючи на все розмаїття класифікації особистих немайнових прав, 

варто зауважити, що більшість з них стосується фізичних осіб, тоді як 

юридичні особи та держава залишаються поза увагою.  

Вітчизняні вчені дискутують щодо визначення права на здоров’я та 

права на охорону здоров’я. Одні вчені вважають що формулювання «право на 

охорону здоров’я» звужує права фізичних осіб в сфері здоров’я. На противагу 

першим, другі зазначають, що регулювання  будь-яких прав неможливе без їх 

охорони як гарантії належного їх здійснення. 

В юридичній літературі прийнято вважати, що право на медичну 

допомогу є складовою права на здоров’я (охорону здоров’я) на рівні з іншими 

правами, такими як, право на відмову від надання медичної допомоги, право на 

медичне страхування, право на інформацію про стан свого здоров’я, право на 

таємницю про стан свого здоров’я, право на усунення небезпеки, яка загрожує 

життю та здоров’ю, права особи, яка перебуває у стаціонарі. Це ще раз 

підтверджує тезу про комплексність нормативного забезпечення права на 

охорону здоров’я. 
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РОЗДІЛ II ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА МЕДИЧНУ 

ДОПОМОГУ 

 

2.1. Одержання безоплатної медичної допомоги через мережу 

державних і комунальних медичних закладів 

 

Одержання безоплатної медичної допомоги слід розглядати як одну з 

найбільш важливих форм реалізації права на безоплатної допомоги. 

За своїм характером це право є абсолютним і механізм його реалізації 

закріплений в законодавстві, зокрема відповідно до Програми подання 

громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги 

визначається перелік її видів, яка подається населенню безоплатно, зокрема, 

швидка та невідкладна - на догоспітальному етапі станціями (відділеннями) 

швидкої  медичної допомоги, пунктами невідкладної медичної допомоги у 

стані, що загрожує життю людини; амбулаторно-поліклінічна; стаціонарна - у 

разі гострого захворювання та в невідкладних випадках, коли потрібне 

інтенсивне лікування, цілодобовий медичний нагляд та госпіталізація, в тому 

числі за епідемічними показаннями, дітям, вагітним та породіллям, хворим за 

направленнями медико-соціальних експертних комісій, лікарсько-

консультативних комісій; невідкладна стоматологічна допомога (у повному 

обсязі - дітям, інвалідам, пенсіонерам, студентам, вагітним, жінкам, які мають 

дітей до 3 років);  долікарська медична допомога сільським жителям; 

санаторно-курортна допомога інвалідам і хворим у спеціалізованих та дитячих 

санаторіях; утримання дітей у будинках дитини; медико-соціальна експертиза 

втрати працездатності. [112] 

Разом з тим, аналіз нормативно-правових актів свідчить про наявність 

колізії у законодавчому регулюванні надання безоплатної медичної допомоги. 

Як було зазначено, у Програмі подання громадянам гарантованої державою 

безоплатної медичної допомоги визначається перелік видів медичної  
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допомоги,  яка  подається населенню  безоплатно, тоді як ст. 33 Основи 

законодавства України про охорону здоров’я встановлюють інший перелік 

видів медичної допомоги, до якої належать: екстрена медична допомога; 

первинна медична допомога; вторинна (спеціалізована) медична допомога; 

третинна (високоспеціалізована) медична допомога та паліативна допомога.  

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» статею четвертою визначає межі програми 

медичних гарантій, де держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без 

громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких 

визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну 

оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм 

медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням наступних видів 

медичної допомоги : 1) екстреної; 2) первинної; 3) вторинної (спеціалізованої); 

4) третинної (високоспеціалізованої); 5) паліативної; 6) медичної реабілітації; 7) 

медичної допомоги дітям до 16 років; 8) медичної допомоги у зв’язку з 

вагітністю та пологами.  

Характеризуючи цю колізію можна зазначити, що в ній є елементи як 

змістовної, так і темпоральної.  

Виходячи з аналізу цих документів і певних протирічь у їх змісті можна 

дійти висновку, що пацієнт змушений буде платити за надану медичну 

допомогу, оскільки три нормативно-правові акти встановлюють різні види 

медичної допомоги, яка має надаватися безоплатно, зокрема Законом України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я» визначено п’ять видів 

медичної допомоги, Програмою подання громадянам гарантованої державою 

безоплатної медичної допомоги, затвердженою Кабінетом Міністрів України 

наведено перелік з семи її видів, а законом України «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення» - вісім.  

 Загальновідомими є правила подолання змішаних колізій, які 

передбачають дію приницпу: спеціальна норма має перевагу перед загальною, 
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яка введена в дію після неї. Якщо нижчий за ієрархією орган не уповноважений 

видавати спеціальні (або виняткові) норми, діє загальна норма. [191, с. 417] 

Відповідно до п.4 ст. 2 надавачами медичних послуг є заклади охорони 

здоров’я усіх форм власності та фізичні особи - підприємці, які одержали 

ліцензію на ведення господарської діяльності з медичної практики та уклали 

договір про медичне обслуговування населення з головними розпорядниками 

бюджетних коштів [109]. Це дає підставу для попереднього висновку про те, що 

надання безоплатної медичної допомоги можливо віднести до сфери 

регулювання цивільного права. 

Отже, право на безоплатну медичну допомогу реалізується через 

складну систему правововідносини : відносини по соціальному забезпеченню 

складаються у пацієнта в рамках соціального страхування, у поліклініки 

виникають бюджетні правовідносини, адміністративні правововідносини 

виникають при отриманні медичним закладом ліцензії на ведення 

господарської діяльності з медичної практики,  цивільні правовідносини 

виникають під час притягнення лікувального закладу/пацієнта до 

відповідальності. 

Важливим є питання яким чином медична реформа впливає на надання 

первинної медичної допомоги.  

Концепція медичної реформи передбачає нову модель фінансування 

надання медичної допомоги. Переведення відносин у зв’язку з наданням 

медичної допомоги у формат «лікар - пацієнт» ставить на порядок денний цілу 

низку правових питань, зокрема, як має формуватися суб’єктний склад 

відповідних правовідносин, які права та обов’язки мають їх учасники, хто і в 

якому обсязі є відповідальним за їх порушення та інше.  

Ці засадничі принципи покладені в основу організації сучасної медичної 

допомоги, яка передбачає істотні зміни в регулюванні відповідних відносин із 

перенесенням акцентів на взаємини «лікар-пацієнт» з використанням декларації 

про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - Декларація). 
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У зв’язку з наведеним вище, важливим є з’ясування як самого поняття 

«декларація», так і змісту цього документу, визначення його правової природи 

та співвідношення з іншими правовими категоріями, що застосовуються у сфері 

надання медичної допомоги.  

Звертаючись до етимологічного значення термінів, можна встановити, 

що декларація - це заява, об’ява, оголошення, поштовий або технічний 

документ, міжнародний документ про основні принципи або з інших питань 

[35; 36; 37; 192, с. 206], а договором законодавець розглядає домовленість двох 

або більше сторін, яка спрямована на встановлення, зміну або припинення 

цивільних прав та обов'язків. [223, ст.626] 

Цивільно-правова доктрина розглядає договір одночасно і як юридичний 

факт, і як регулятор подальших відносин між суб’єктами. [233, с. 232]  

Таким чином, наведене дає підставу для висновку про те, що відносини 

між лікарем (медичною установою) та пацієнтом мають цивільно-правову 

договірну природу.  

Розглянемо більш детально зміст відповідних відносин, які 

характеризуються особливим суб’єктним складом. Що стосується 

досліджуваної Декларації сторонами в ній є пацієнт, лікар та виконавець – 

медична установа.  

Можна погодитися із висловленим у юридичній літературі твердженням 

про те, що послугодавцем є медична установа, а лікар перебуває поза 

суб’єктним складом цього договору, хоча і залишається його учасником в 

якості представника медичного закладу. [3, с.262; 22, с. 99]   

Лікуючим лікарем з надання первинної медичної допомоги пацієнтові є 

лікар загальної практики - сімейний лікар, лікарі інших спеціальностей, 

визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я, та інші медичні працівники, які 

працюють під їх керівництвом. [101 ,ст. 35-1] 

Виконавцем за договором виступає сама медична установа - юридична 
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особа незалежно від форми власності та організаційно-правової форми або 

фізична особа, що веде незалежну професійну діяльність, здійснюючи  медичну 

практику відповідно до закону. До складу центрів первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги можуть також входити як їх структурні чи відокремлені 

підрозділи, фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, 

медичні кабінети. [101, ст. 35-1]   

Медична практика згідно із ст. 7 Закону України «Про ліцензування 

видів господарської діяльності» належить до таких видів діяльності, що 

підлягають ліцензуванню. Відповідно до ст. 74 Основ законодавства України 

про охорону здоров’я медичною діяльністю можуть займатись особи, які мають 

відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. 

З іншого боку, замовником за договором про надання медичної 

допомоги/послуг є фізична особа – пацієнт. Якщо в інших договорах дане 

питання не має критичного значення, то, зважаючи на особливості самих 

послуг, пацієнтом може бути як повністю дієздатна фізична особа, так і 

обмежено або недієздатна фізична особа за віком або за станом здоров’я. За 

таких умов інтереси цих осіб мають представляти їх законні представники - 

батьки, офіційні представники, опікуни, піклувальники (ст. 284 ЦК). 

Пацієнтом може бути виключно фізична особа, водночас окремі 

обов’язки, які за договором виконуються споживачем послуг, можуть 

покладатися на і юридичну особу (коли мова йде про відшкодування вартості 

наданих за договором медичних послуг). 

 На Декларацію, на нашу думку, поширюється принцип свободи 

договору, згідно якого фізична особа сама може обирати собі лікаря та 

укладати з ним договір, з іншого боку - лікар може відмовити в наданні послуг 

певної фізичної особи у наступних випадках: якщо вона не виконує його 

приписи або правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, за 

умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення. [101, 

ст.34]  
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На нашу думку, таке формулювання права на відмову від подальшого 

ведення пацієнта є певною мірою звуженим, зважаючи на поставлену 

законодавцем умову. Таке твердження, перш за все, зумовлено відсутністю 

рівності сторін. Наприклад, якщо пацієнт не виконує приписів лікаря і це 

загрожує його життю, лікар не має права відмовитися від ведення пацієнта, але 

і надавати йому допомогу також не може. [100, с.67] Логічно, не надання 

медичної допомоги може призвести до негативних наслідків для здоров’я, а в 

деяких випадках - і до смерті. Передати пацієнта на обслуговування іншому 

лікарю можливість відсутня, оскільки пацієнт не відмовлявся від його послуг. 

Лікар буде нести відповідальність за спричинення шкоди здоров’ю пацієнту, 

хоча він діяв в правовому полі не порушуючи закон.  

Водночас у Етичному кодексі, прийнятому та підписаному на 

Всеукраїнському з’їзді лікарських організацій та на X З’їзді Всеукраїнського 

лікарського товариства (ВУЛТ) в м. Євпаторії 27 вересня 2009 року, лікарю 

надано більше підстав для відмови у лікуванні, серед них упевненість лікаря, 

що між ним і пацієнтом відсутня необхідна взаємна довіра; відчуття 

недостатньої компетентності або відсутність у своєму розпорядженні 

необхідних для проведення лікування можливостей та в інших випадках, якщо 

це не суперечить Клятві лікаря України. [42, п.3.4]  

Не зупиняючись на аналізі всіх особливостей суб’єктного складу 

зазначеного документу, акцентуємо увагу на його істотних умовах. 

Якщо припутсити, що Декларація є однією з форм договору, то 

відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України істотними умовами будуть 

умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є 

необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за 

заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.  

Предметом договору про надання медичної допомоги є дії професійно 

підготовлених медичних працівників, спрямовані на профілактику, діагностику, 

лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і 
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патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами. Водночас 

слід звернути увагу на те, що зазначені дії не вичерпують поняття «надання 

медичної допомоги». Зокрема, в рамках цього договору можуть виконуватися і 

інші дії, які за своїм характером можуть бути віднесені до поняття «медична 

допомога». 

Не менш важливим питанням, що характеризує договори про надання 

медичної допомоги є визначення прав та обов’язків сторін. Обсяг цих прав та 

обов’язків, їх зміст залежить від виду медичної допомоги, що надається 

пацієнту. 

Вважаємо, доцільно регламентувати захист прав пацієнта незалежно від 

того, надаються платні медичні послуги або безкоштовні, шляхом прийняття 

спеціального закону або спеціального порядку. 

В силу ст. 901 ЦК договір про надання медичних послуг, як правило є 

оплатним. Якщо договір про надання медичних послуг є оплатним, до його 

істотних умов також належить ціна. Якщо сторони у договорі не встановили 

ціну і її неможливо визначити виходячи з його умов, вона визначається 

виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або 

послуги на момент укладення договору (ч. 4 ст. 632 ЦК). Практика показує, що 

ціна договорів про надання медичних послуг встановлюється самим медичним 

закладом з огляду на характер, обсяг та ринкові ціни на подібні послуги і є 

стандартною для всіх.  

Разом з тим, первинна медична допомога надається безоплатно в 

закладах охорони здоров'я, з якими головний розпорядник бюджетних коштів 

уклав договір про медичне обслуговування населення [109, ст.8] , хоча 

споживач такої медичної допомоги (послуг) у будь-якому випадку одержує її за 

гроші, незалежно від того, чи самостійно він оплачує таку вартість (шляхом 

сплати податків) або її оплачує бюджет чи страхова компанія.  

За загальним правилом строк договору про надання послуг 

встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або 
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іншими нормативно-правовими актами (ст. 905 ЦК). Аналіз тексту Декларації 

дає підстави стверджувати, що її дія не обмежена певним строком. З огляду на 

особливість об’єкту та мети, на нашу думку, крім власне істотних умов 

обов’язково повинно бути застереження про конфіденційність.  

Особливої уваги вимагає питання відповідальності за договором 

надання медичної допомоги. Це зумовлено насамперед особливістю як об’єкта 

договору, так і відносин між сторонами.  

Сторони можуть включити умови про відповідальність до договору, а у 

випадку відсутності умов її настання будуть застосовуватися положення 

законодавства України.  

Оскільки, правовідносини щодо надання медичної допомоги за своїм 

характером є комплексними, крім того вони регулюються різногалузевими 

правовими нормами, а відтак в разі порушення відповідних прав застосовується 

цивільно-правова, адміністративна так і кримінальна відповідальність в 

залежності від того, яке правопорушення мало місце. 

За порушення умов договору про надання медичних послуг настає 

цивільно-правова відповідальність,яка обумовлена пов’язана з невиконанням 

або неналежним виконанням обов’язків, які покладаються на одну із сторін 

договору. Крім того, якщо при наданні безоплатної медичної допомоги 

пацієнту заподіюється шкода, то вона має відшкодовуватися за правилами 

деліктної відповідальності. 

Аналіз тексту Декларації свідчить про неможливість віднесення 

Декларації до договорів про надання медчиних послуг, зважаючи на відсутність 

у ній даних про предмет договору, розділів щодо умов надання медичної 

допомоги, порядку укладання договору, прав та обов’язків сторін, даних 

стосовно оплати, строку дії, відповідальності сторін, порядку вирішення спорів, 

прикінцевих та перехідних положень, реквізитів сторін, тощо.  

Разом з тим, до правовідносин з наданням первинної медичної 

допомоги, коли заповнюється Декларація, може бути застосовано положення 
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ЦК про договір приєднання (ст. 634), згідно якого умови встановлені однією із 

сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути 

укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого 

договору в цілому. Що власне і передбачено новим законом України «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» у ст. 8, 9.  

На теперішній час правовідносини у медичній галузі врегульовані в 

загальних рисах, що в свою чергу призводить до ускладнень на практиці.  

Декларація не містить основних ознак, які характеризують договір як 

юридичний факт внаслідок якого виникають правовідносини між сторонами. 

Аналіз договорів про надання медичної допомоги/послуг дає змогу 

зробити висновок, що він як правило має модельний характер, але це також 

договори з особливою правовою природою.  

Насамкінець хотілося б відзначити, що як правило, декларації не 

забезпечені реальними інститутами та механізмами правореалізації, окрім того 

наявний проект навіть декларативно не закріплює основні права та обов’язки 

замовника послуг (пацієнта) та де-факто виконавця послуг за договором 

(лікаря). Крім того, Законом прямо передбачено, що шляхом заповнення і 

підписання Декларації пацієнт реалізує своє право на вибір лікаря [101, ч.2 

ст.9], а не право на медичну допомогу. 

 Саме тому, сприямаючи підхід І.Я. Сенюти щодо визначення Декларації 

як одностороннього правочину – юридичного факту [186, с. 307], ми вважаємо 

немає підстав для віднесення Декларації ні до модельного договору ні до 

договору про надання медичних послуг. Можемо констатувати, що декларація - 

це фіксація наміру вступити у правові відносини, але в цьому плані вона не має 

характеру договору, хоча і санкціонована іншою стороною. Інша сторона 

прийняла цей намір, але не оформила до кінця правовідносини, які склалися, 

оскільки відсутнє узгодження істотних умов, що відносяться до предмету, прав 

та обов’язків сторін, ціни, відповідальності. 

На даний час стартувала так звана «кампанія з вибору лікаря», під час 
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якої громадяни обирають собі лікаря і підписують Декларації. І хоча 

декларативно процес реформування почався, на практиці вже вбачаються 

серйозні проблеми, такі як неготовність системи до реформ, в тому числі – 

відсутність належного правового забезпечення, кадрового та необхідного 

устаткування. 
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2.2. Одержання медичної допомоги шляхом укладання цивільно-

правових договорів 

 

Наступною формою надання медичної допомоги є договірна, шляхом 

укладання договорів про надання медичних послуг, як ми вже встановили 

природа таких договорів не викликає сумнівів – практично всі дослідники 

констатують, що вони мають цивільно-правову природу. 

Питання про правову природу договорів про надання медичних послуг  

дотепер залишається дискусійним, в тому числі одними авторами даний договір 

розглядається як договір підряду, іншими – як договір про надання послуг. 

Аргументами прихильників віднесення договору про надання медичних 

послуг до договору підряду є наявність таких спільних рис як те, що 

виконавцем (підрядником) виступає суб’єкт підприємницької діяльності, який 

має ліцензію на цей вид діяльності, а замовником  фізична особа; потреби 

замовника, задоволення яких він хоче отримати в результаті укладення 

договору є особистими; оформлення зазначених відносин відбувається у 

вигляді договорів, квитанцій. [20, с. 44; 67, с. 347; 51, с. 393;10, с. 236] 

Інші вчені розглядають договір про надання медичних послуг як 

окремий вид договору в сфері обслуговування, якщо це не суперечить суті 

зобов’язання. [76, с. 56; 50, с. 68-71; 83, с. 12]  

Слід визнати більш аргументованою позицію, що договори про надання 

медичної допомоги належать до договорів про надання послуг, оскільки в 

Основах законодавства України про охорону здоров’я в ст. 3 прямо вказується, 

що закладом охорони здоров’я/фізичною особою-підприємцем пацієнту 

надається послуга, в той час коли за договором підряду відповідно до ст. 837 

Цивільного кодексу України одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій 

ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а 

замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу, а медичні 

послуги рідко мають уречевлений результат. Крім того, договір підряду 



83 

 

 

 

покладає ризик на підрядника. 

Відповідно до положень статті 628 Цивільного кодексу України змістом 

будь-якого договору є умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені 

ними, а також умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного 

законодавства. Крім того, сторони мають право укладати змішаний договір (в 

якому містяться елементи різних договорів). 

Договір про надання послуг закріплений у законодавстві багатьох країн. 

Так, Цивільний кодекс Російської Федерації та Республіки Вірменія містять 

однакові визначення договору про надання послуг, згідно яких виконавець 

зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або 

здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги. 

Також зазначається, що правила глави «Оплатне надання послуг» 

застосовуються до договорів надання послуг зв'язку, медичних, ветеринарних, 

аудиторських, консультаційних, інформаційних послуг, послуг з навчання, 

туристичного обслуговування та інших послуг.[26; 27] 

До договорів про надання медичних послуг можливо застосовувати 

окрім загальних положень Цивільного кодексу України про договір і 

положення глави 63 «Послуги. Загальні положення». 

Характеризуючи договір про надання медичних послуг, слід зазначити, 

що він є двостороннім (у кожної із сторін виникають права і обов’язки), 

консенсуальним (вступає в силу з моменту досягнення згоди по всім істотним 

умовам між сторонами), оплатним.  

Метою такого договору є процес, внаслідок якого досягається результат, 

а не сам результат. [87, с. 325] 

В юридичній літературі також дискутується питання про можливітсь 

віднесення договору про надання медичних послуг до категорії публічних.  

В літературі визначена думку про віднесення його до публічного 

договору (за загальним правилом, встановленим ст. 628 Цивільного кодексу 

України, медичний заклад або лікар зобов’язаний надати медичне 



84 

 

 

 

обслуговування кожному, хто до нього звернеться) [62, с. 71; 22, с. 111], інші 

договором приєднання (за яким умови такого договору встановлені однією із 

сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути 

укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого 

договору в цілому). [18, с.37; 213, с. 151] 

На нашу думку, на стадії до укладання зазначеного договору він дійсно є 

публічним, оскільки медичний заклад має надати медичні послуги будь-якій 

особі, яка до нього звертається, але за своє природою цей договір є договором 

приєднання. Приватні клініки, договори  про надання медичних послуг яких 

буде проаналізовано, розробили стандартні форми таких договорів, до яких 

приєднується пацієнт. Це суттєво економить час для обох сторін договору хоча 

і впливає на якість надання таких послуг. 

Для договору про надання медичних послуг особливого значення 

набуває питання про віднесення тих чи інших умов до істотних.  

І це питання також є дискусійним. Так, О.І. Смотров схиляється до 

наявності двох істотних умов договору про надання медичних послуг: предмету 

та ціни. [193, с. 85]  

На підставі проведеного аналізу, договори про надання медичної 

допомоги (послуг), які укладають приватні медичні заклади з пацієнтами 

відповідають загальним підходам Цивільного кодексу України щодо договору 

та, зокрема, договору про надання послуг, проте вони не враховують на наш 

погляд певні обставини та особливості, які виникають під час укладання 

договору.  

Щодо предмету аналіз юридичної літератури з даного питання дає 

підстави виділити наступні підходи, за яких предметом зазначеного договору: 

1) є сама медична послуга [30, с.81; 63, с. 60]; 2) дії закладу охорони здоров'я 

(медичних працівників) або лікаря щодо надання медичних послуг [193, с. 95; 

22, с. 109]; 3) зобов'язання однієї сторони - послугонадавача надати медичну 

послугу другій стороні - замовнику або третій особі, а замовник зобов'язується 
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прийняти послугу та оплатити відповідно до умов договору [77, с. 147]. 

Аналіз низки договорів, які на теперішній час укладаються з пацієнтами, 

дає змогу стверджувати, що предмет договору про надання медичних послуг 

формулюється наступним чином: заклад охорони здоров'я в порядку та на 

умовах, визначених договором, зобов'язується надати пацієнту медичні 

послуги, передбачені переліком медичних послуг або відповідно до 

виставленого діагнозу або плану лікування, а пацієнт зобов'язується прийняти й 

оплатити надані медичні послуги.  

Так, якщо особа звертається до медичного закладу з потребою у 

лікуванні конкретної хвороби або органу, це має бути чітко обумовлено у 

предметі договору.  

Отже, з наведених визначень предмету договору про надання медичних 

послуг, можна дійти висновку, що він не містить ні конкретного переліку дій, 

що становитимуть медичну послугу, ні їх виду чи обсягу.  

Важливим чинником при наданні медичної допомоги, в тому числі на 

підставі договору, є врахування ризику. Оскільки фізична особа, яка 

звертається за медичною допомогою має усвідомлювати ймовірність не 

настання повного позитивного результату від лікування, або у окремих 

випадках (наприклад складні інфекційні захворювання) настання результату не 

одразу після завершення лікування. Важливим є також розуміння того, що 

медичний заклад може надати всі медичні послуги, які можуть знадобитися 

пацієнту. 

Особливість даних видів договорів пов’язана зі станом здоров’я, яке не 

може бути точно оцінено зважаючи на рівень знань фізичної особи в галузі 

медичної діяльності, рівень техніки, який не завжди дає сто відсотковий 

результат, тому існує проблема ймовірності успішного результату.  

Ці дві особливості мають бути враховані при укладанні договору про 

надання медичних послуг шляхом письмової фіксації у договорі застереження 

про особливі умови пов’язані з наявними ризиками. 
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При укладенні договору може мати місце ситуація, коли під час 

виконання договору пацієнт і лікар (лікувальний заклад) доходять до висновку, 

що замість традиційного лікування необхідно застосувати інше. 

Важливим при визначенні лікування є його методи, які в подальшому 

матимуть вплив на відповідальність сторін договору. На нашу думку методи 

лікування поділяються на протокольне (стандартне або традиційне), 

альтернативне або експериментальне. 

 Протокольне лікування проводиться у точній відповідності до 

уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України № 751 від  28.09.2012 «Про створення 

та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 

допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України».  

Альтернативним методом лікування є лікування, яке не передбачено 

уніфікованими клінічними протоколами, але відповідає сучасним науково 

обґрунтованим вимогам і спрямоване на відвернення реальної загрози життю та 

здоров'ю пацієнта. 

Основами законодавства України про охорону здоров’я (ч. 3 ст. 42) 

передбачено, що ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування 

застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки 

пацієнта, а лікар вживає всіх належних у таких випадках заходів для 

відвернення шкоди життю та здоров'ю пацієнта. 

Експериментальним є метод лікування, коли медичний препарат 

знаходиться на стадії клінічних випробувань. Практика такого лікування 

поширена у зарубіжних країнах, де пацієнт за власною згодою має право 

приєднатися до таких випробувань. Медичні заклади не проводять таке 

лікування, оскільки для приєднання до програми клінічних випробувань 

необхідно укласти договір з компанією, яка займається випробуванням такого 

препарату. 

Проведений аналіз дає підстави для висновку, що предметом договору 
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про надання медичних послуг може бути надання стандартних послуг або 

виконання медичних послуг з використанням альтернативного методу 

лікування або експерементального, коли в цьому виникає необхідність. 

Не зупиняючися на загальновідомих і достатньо досліджених питаннях 

сторін договору про надання медичних послуг, а саме спеціального суб’єкту 

(надавача медичних послуг) - закладу охорони здоров’я і дієздатного пацієнта.  

До дискусійних належать також питання про надання згоди пацієнта на 

медичне втручання, яке було предметом дослідження таких вчених як С. 

Антонов [4], З. Гладун [23], Р. Гревцова [31], О. Кашинцева [54;55] і І. Сенюта 

[185] .  

 Проблем на практиці з такими суб’єктами (пацієнтами) не виникає - 

законом прямо встановлено, що перед будь-яким медичним втручанням пацієнт 

має дати добровільну згоду (інформовану згоду) у письмовій формі (ст.43 

Основ законодавства України про охорону здоров’я; ст. 284 Цивільного кодексу 

України).  

Натомість проблема представництва при наданні медичних послуг 

малолітньому [238, с.40], а також у випадку, коли пацієнт в силу фізичних чи 

психічних обставин не може особисто виявити згоду або відмову від медичного 

втручання є актуальною й на даний час.  

Якщо договір буде підписаний особою, яка не має на це повноважень, в 

силу ст. ст. 203, 215 Цивільного кодексу України він буде визнаний недійсним. 

За загальним правилом, встановленим ст. 31 Цивільним кодексом 

України, фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), 

має право: самостійно вчиняти дрібні побутові правочини, якщо вони 

задовольняють побутові потреби особи, відповідають її фізичному, духовному 

чи соціальному розвитку та стосуються предмета, який має невисоку вартість, 

та здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, 

творчої діяльності, що охороняються законом.  

Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися своїм 
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заробітком, стипендією або іншими доходами; самостійно здійснювати права 

на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом; 

бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом 

або установчими документами юридичної особи; самостійно укладати договір 

банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на 

своє ім'я (грошовими коштами на рахунку). Неповнолітня особа вчиняє інші 

правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.  

На нашу думку, договір про надання медичних послуг, хоча і є однією з 

форм реалізації права на медичну допомогу, його неможливо віднести до 

категорії дрібного побутового правочину з огляду на цінність його об’єкту і 

мету. Таким чином, постає декілька актуальних питань щодо того, яким чином 

має бути виражена згода батьків (усиновлювачів), опікунів або піклувальників 

на укладення такого договору та чи достатньо буде їх усної згоди, а також 

правових наслідків для обох сторін договору.  

Цивільний кодекс України у питанні одержання згоди на вчинення 

неповнолітньою особою правочину від батьків (усиновлювачів) або 

піклувальника та органу опіки та піклування відсилає нас до закону. На нашу 

думку, що таким законом має бути основний закон у сфері регулювання 

медичних відносин – Закон України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я». Статтею 43 встановлено, що щодо пацієнта віком до 14 

років (малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому 

законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх 

законних представників. Проте форма у якій така згода має бути виражена не 

визначається. Щодо неповнолітньої особи, зазначений закон взагалі не містить 

вказівок.  

Це дає підставу стверджувати про необхідність внесення змін до Основ 

законодавства України про охорону здоров’я в частину 1 ст. 43 – після слів 

«...(малолітнього пацієнта),» додати словосполучення «неповнолітнього 

пацієнта». 
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Законними представниками відповідно до положень ст. 242 Цивільного 

кодексу України своїх малолітніх та неповнолітніх дітей є батьки 

(усиновлювачі), а малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною – 

опікун. 

Попередньо можемо зробити висновок, що така згода має бути надана у 

письмовому вигляді шляхом проставлення підпису на договорі про надання 

медичних послуг поруч з підписом пацієнта.  

Аналізуючи практику укладення договорів приватними медичними 

закладами, варто зазначити, що лише в одному договорі про надання медичних 

послуг у визначенні сторін передбачені поля для представника малолітнього 

або недієздатного пацієнта, представники неповнолітнього пацієнта не 

згадуються.  

Це свідчить про необхідність законодавчого закріплення форми 

отримання письмової згоди від представників зазначених категорій пацієнтів. 

На нашу думку, вона може бути виражена шляхом підписання договору про 

надання медичних послуг та внесення його в договір, де визначаються його 

сторони, або ж укладанням окремого документу, який може називатися «Згода 

на лікування дитини» (додаток А). 

Не менш цікавим є питання про визначення ціни договору про надання 

медичних послуг , яка має відповідати реальній вартості медичних послуг. 

На стадії звернення за медичною допомогою, ні пацієнт, ні медичний 

заклад не можуть визначити який вид та обсяг медичних послуг йому мають 

бути надані. Це дає підставу виділити таку особливість предмету договору про 

надання медичних послуг як невизначеність обсягу і характеру медичних 

послуг необхідних на момент укладення договору, що буде зясовано під час 

проведення діагностування, після якого має бути визначена наявність прогнозу 

розвитку захворювання та ступінь ймовірності успішного результату для 

пацієнта з урахуванням можливих ускладнень.  

Ціна в договорі про надання медичних послуг встановлюється 
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послугодавцем, фізична особа може погодитися з нею і укласти договір або 

відмовитися, скориставшись правом вибору лікаря і лікувального закладу,  

звернувшись до іншої установи. 

Дослідження цього питання дає підставу констатувати, що перелік 

медичних послуг та їх вартість (прейскурант цін) має знаходитися у формі 

окремого  документу  (додатку) до такого договору на стадії узгодження 

сторонами всіх істотних умов. 

Порядок надання медичної допомоги має істотне значення при 

визначенні ціни в договорі. Якщо ж у процесі надання медичної допомоги (на 

стадії обстеження, діагностики або лікування) виникає потреба в її коригуванні 

у бік збільшення чи зменшення обсягів чи методів лікування, діагностики тощо, 

то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість медичної 

допомоги за Договором.  

Про такі зміни медичний заклад має завчасно сповістити пацієнта, і 

використовуючи принцип свободи вибору, пацієнт має право відмовитися від 

додаткового лікування чи діагностики. Якщо ж він не заперечує, то лікування 

продовжується відповідно до нових умов.  

 Як правило, надання медичних послуг є комплексом з декількох 

послідовних дій медичного характеру, які не завжди виконуються одночасно, 

тому загальна вартість договору має розраховуватися як сумарна вартість 

всього обсягу наданої медичної шляхом складання сум, які зазначені у 

прейскуранті цін.  

В свою чергу, порядок розрахунків визначається відповідно до обсягу 

наданих послуг і затвердженого медичним закладом попереднього розрахунку 

вартості лікування за умови його коригування у кінці лікування.  

На нашу думку, такі зміни мають бути закріплені у поінформованій 

згоді пацієнта на кожну додаткову медичну послугу або згоді законних 

представників пацієнта, а також розрахунок вартості наданих послуг як 

попередній, так і остаточній має бути оформлений окремим Додатком до 
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Договору з зазначенням всіх наданих послуг. 

Проведений аналіз свідчить про відсутність у лікаря можливості 

стовідсотково визначити обсяг необхідних медичних послуг при укладенні 

договору і як наслідок його остаточну ціну. При цьому необхідно в договорі 

встановлювати положення про те, що, якщо у процесі надання медичної 

допомоги виникає потреба в її коригуванні у бік збільшення чи зменшення 

обсягів чи методів лікування, діагностики тощо, то відповідному коригуванню 

піддається і остаточна вартість медичних послуг за договором. Така норма 

захистить і інтереси пацієнта, і убезпечить заклад охорони здоров’я у випадках 

виникнення спорів щодо оплати за надані медичні послуги. 

Не менш важливим є питання розрахунків за надані медичні послуги. 

Остаточна вартість договору про надання медичних послуг на стадії його 

підписання не може бути порахована з об’єктивних причин. Проте, на нашу 

думку, для захисту своїх інтересів медичний заклад під час укладання договору 

в умовах ціни має зазначити умову про порядок розрахунку між сторонами 

шляхом внесення пацієнтом передоплати за кожну проведену медичну послугу 

на стадії до постановлення діагнозу. Це убезпечить лікувальний заклад від 

можливих збитків, якими є відшкодування вартості медикаментів, які медичний 

заклад придбав для лікування пацієнта, відшкодування вартості пошкодженого 

майна медичного закладу, нанесення шкоди здоров’я іншим пацієнтам. 

Дослідження проблеми регламентації прав та обовязків лікаря і пацієнта 

на практиці, яке було проведене у І Розділі дає підстави констатувати, що окрім 

недостатнього законодавчого регулювання, на практиці і медичні заклади не 

приділяють достатньої уваги регламентації цих прав, що негативно 

відбивається на самому процесі надання медичної допомоги. 

Не менш важливим є питання про безпечність надання медичних послуг.  

До обов’язку медичного закладу, на нашу думку, необхідно віднести 

забезпечення безпеки пацієнта при його знаходженні у закладі охорони 

здоров’я, а також при  лікуванні. Наприклад, на території медичного закладу 
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обов’язково має бути генератор електричної енергії, на випадок відключення 

світла, вся медична техніка має бути в справному стані і належної якості. Така 

умова має бути обов’язково включена до обов’язку медичного закладу, для 

попередження можливих скарг з боку пацієнта. 

Ні у законодавстві, ні на практиці не отримало однозначного вирішення 

й питання про підстави для розірвання договору про надання медичних послуг. 

За загальним правилом, встановленим ст. 651 Цивільного кодексу 

України договір може бути розірваний лише за згодою сторін, якщо інше не 

встановлено договором або законом. У разі односторонньої відмови від 

договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову 

встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або 

зміненим.  

Спеціальна норма Цивільного кодексу України (ст. 907) свідчить, що 

договір про надання послуг може бути розірваний, у тому числі шляхом 

односторонньої відмови від договору, в порядку та на підставах, встановлених 

цим Кодексом, іншим законом або за домовленістю сторін. Основи 

законодавства України про охорону здоров’я в ч. 4 ст 43 встановили, що 

пацієнт, який набув повної цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх 

дій та може керувати ними, має право відмовитися від лікування. З цієї норми 

випливає, що пацієнт має право відмовитися від лікування на будь-якому його 

етапі. 

Аналізуючи практику укладення договорів про надання медичних 

послуг, пропонуємо до підстав одностороннього розірвання таких договорів 

віднести підтвердження не належним чином взяття пацієнтом на себе 

зобов’язань з оплати медичних послуг.  В такому випадку, на нашу думку, 

медичний заклад вправі не надавати їх, якщо в договорі про надання медичних 

послуг встановлена його ціна.  

Неоднозначно визначено в законодавстві наслідки порушення пацієнтом 

правил внутрішнього розпорядку медичного закладу та форма, в якій таке 
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порушення має бути закріплено. Звертаючись до практики укладання договорів 

про надання медичних послуг та спілкування з працівниками медичних 

закладів можемо констатувати, що таке порушення має фіксуватися Актом про 

порушення правил внутрішнього розпорядку за участі двох свідків, на підставі 

якого медичний заклад має право розірвати в односторонньому порядку договір 

про надання медичних послуг у зв’язку з істотною зміною обставин. 

В контексті даного питання доцільним, на нашу думку, буде звернутися 

до аналізу підстав відмови від надання медичної допомоги лікарем 

(лікувальним закладом). Законодавство України містить лише одну умову, за 

якої лікар має право відмовитися від надання медичної допомоги, про яку вже 

було зазначено раніше. 

На підставі аналізу укладених договорів у цій сфері можна зробити 

висновок про перелік наступних підстав, за яких лікар (лікувальний заклад) має 

право відмовити пацієнту у наданні медичних послуг.  

Однією з таких підстав є те, що лікування певної патології не входить до 

зазначених у ліцензії лікарських спеціальностей за якими проводиться медична 

практика або відсутність ліцензії взагалі.  

Ця теза може бути підтверджена матеріалами судової справи, яка 

розглядалася Оболонським районним судом м. Києва за позовом пацієнта до 

ТОВ «Дентал-Про» про захист прав споживачів, відшкодування матеріальних 

збитків та моральної шкоди було встановлено, що в 16.01.2013 р. між пацієнтом 

та ТОВ «Дентал-про» було укладено договір про надання стоматологічних 

послуг № 4058, згідно якого ТОВ «Дентал-Про» зобов'язалося надати якісні 

послуги з лікування та протезування зубів. Під час лікування трьохканального 

нижнього 46 зубу, спеціалістом ТОВ «Дентал-Про»  було зламано і залишено в 

каналі зубу частину медичного стоматологічного інструменту та поставлено 

тимчасову пломбу. На прохання та вимоги пацієнта видалити чужорідне тіло, 

остання отримувала відмову, яка мотивувалася відсутністю відповідного 

медичного обладнання для проведення подібної процедури. При цьому, лікарем 
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не було повідомлено пацієнта про безпечність носіння протягом тривалого часу 

тимчасової пломби у випадку, якщо останній знадобиться час для прийняття 

рішення щодо видалення (або залишення) із каналу зубу частини інструменту. 

У відповідності до п. 5.1 підписаного договору, при відсутності у 

виконавця технічних можливостей для виконання необхідних лікувальних 

заходів, останній залишає за собою право направити пацієнта до іншої 

спеціалізованої медичної організації. А враховуючи, що чужорідне тіло було 

занесене до зубу з вини працівника відповідача - ТОВ «Дентал-Про», то дана 

процедура повинна була здійснена за рахунок останнього. Проте, жодних 

позицій виправити помилку з боку ТОВ «Дентал-Про» не надходило. 

Як вказує пацієнт, зважаючи на вищевикладене вона звернулась до 

відповідача - ТОВ «Дентал-Про» з претензією щодо повернення 1836 грн. 

сплаченого авансу на рахунок відповідача та 2490 грн. витрачених на звернення 

до іншої клініки, але відповіді так і не отримала. Після дзвінка позивача до 

відповідача, останню було повідомлено у телефонному режимі, що відповіді на 

її претензію надавати не будуть. 

При цьому позивач звернулась до МОЗ України та отримала лист-

відповідь від Міністерства охорони здоров'я, що відповідно до ліцензійного 

реєстру МОЗ України, ліцензія на провадження господарської діяльності з 

медичної практики відповідачу ТОВ «Дентал-про» не видавалась. Суд  

задовольнив позовні вимоги пацієнта. [161]  

Іншою підставою відмови лікувального закладу у наданні медичних 

послуг є випадок, коли медичний заклад вважає необхідним застосувати певні 

необхідні методи для лікування пацієнта, а останній відмовляється. На 

підтвердження цієї позиції варто навести ілюстративний приклад з судової 

практики. Так, Жовтневий районний суд м. Маріуполя розглянувши цивільну 

справу за позовом пацієнта до ТОВ «Медлайф АВ» про стягнення матеріальної 

та моральної шкоди внаслідок неякісного лікування, встановив, що з угоди від 

28.02.2011 року, укладеної між пацієнтом та ТОВ «Медлайф АВ» вбачається, 
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що пацієнту були надані лікарські рекомендації по закінченню лікування, з 

якими вона була ознайомлена та погодилась. Відповідно до висновку експерта 

№419 від 11.07.2012 року, у вказаному випадку пацієнтці можливо було 

проведення лікування 3 способами: - з видаленням  одного з різців  на  нижній 

щелепі; - без видалення зубів з розширенням  та подовженням зубних рядів 

верхньої та нижньої щелепи; - з проведенням апроксимальної  сепарації нижніх 

зубів для з утворенням місця та  нормального положення нижніх зубів. 

Оскільки пацієнтка відмовилась від видалення одного з різців, було обрано 

другий варіант лікування, який є правильним з урахуванням скарг позивачки та 

клінічної ситуації. В конкретному випадку пацієнту можливо було встановити 

брекет системи на 1 щелепу з  видаленням  одного з різців. Відмова позивачки 

від видалення зубів призвела до того, що стало необхідно встановлення на 

верхню щелепу, ще однієї брекет системи для збереження правильного 

прикусу. Про вказані обставини пацієнтка була попереджена на початку 

лікування. Остання всупереч порад лікарів сама перервала курс необхідного 

після ортодонтичного лікування з власних причин. З урахуванням наведеного, 

суд прийшов до висновку про необхідність  відмови в задоволенні позовних 

вимог, оскільки не було доведено того, що пацієнту було надано не належне 

лікування. [143] 

Останньою підставою відмови лікувального закладу у наданні медичних 

послуг є відправлення на лікування за кордон пацієнта за його власні кошти або 

кошти членів сім’ї, родичів. Такі ситуації в останній час непоодинокі. На нашу 

думку, якщо пацієнт виїжджає на лікування за кордон така дія має бути 

розцінена як відмова від лікування і оформлена у письмовій формі. 

Дослідження договорів про надання медичних послуг, дає підставу для 

висновку, що перелік підстав для відмови від лікування пацієнта слід 

доповнити четвертою підставою - порушення етичних норм поведінки у 

відносинах між лікарем та пацієнтом. Якщо пацієнт не дотримується етичних 

норм поведінки при знаходженні у медичному закладі та ображає медичний 
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персонал та/або наносить йому тілесні ушкодження - у такому випадку 

порушується право лікаря на повагу до його професійної діяльності, честі та 

гідності як людини, крім того, між лікарем та пацієнтом втрачаються довірчі 

відносини, які є запорукою лікування.  

Не менш важливим є питання про етапи (стадії) надання медичної 

допомоги, які можуть мати наслідком припинення або розірвання договору про 

надання медчиних послуг.  

На нашу думку, етапами надання медичної допомоги є 

консультація/огляд незалежно від наявності діагнозу у пацієнта; параклінічні 

дослідження, які, в свою чергу, можуть бути інструментальні і лабораторні; 

встановлення діагнозу; визначення тактики лікування на основі діагнозу; 

лікування.  

На стадії консультації/огляду лікар оглядає пацієнта, формує анамнез. 

На підставі зібраного анамнезу лікар визначає необхідний перелік медичних 

послуг на стадії параклінічних досліджень для встановлення діагнозу. Після 

проведення досліджень лікар має проаналізувати результати аналізів та/або 

досліджень і встановити діагноз. 

Якщо на етапі встановлення діагнозу, лікар дійде до висновку про те, що  

пацієнт потребує інших послуг ніж визначені договором, медичний заклад має 

звернутися до пацієнта з пропозицією укласти додаткову угоду до договору для 

подальшого надання медичної допомоги. Пацієнт має право погодитися або 

відмовитися від укладання додаткової угоди. У випадку відмови надання 

медичної допомоги договір вважається розірваним за згодою сторін.   

Не менш важливим є визначення підстав припинення договору про 

надання медичних послуг. Першою підставою є смерть пацієнта. Пацієнт при 

укладанні договору про надання медичних послуг має бути поінформований 

про необхідність проведення розтину у випадку летального наслідку лікування, 

а також про право його не проводити за письмовою заявою близьких родичів 

або задокументованого волевиявлення покійного і відсутності підозри на 
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насильницьку смерть, виходячи з релігійних та інших поважних мотивів. 

Основи законодавства України про охорону здоров’я у ст. 72 встановлюють, що 

патологоанатомічні розтини трупів проводяться з метою встановлення причин і 

механізмів смерті хворого. Крім того, в обов'язковому порядку 

патологоанатомічні розтини здійснюються при наявності підозри на 

насильницьку смерть, а також коли смерть хворого настала в закладі охорони 

здоров'я.  

З метою захисту своїх прав медичний заклад має встановити порядок 

розгляду скарг у зв’язку зі смертю пацієнта. У такому порядку має бути 

передбачений обов’язково патологоанатомічний розтин трупа з метою 

встановлення причин смерті хворого – це необхідно з огляду на встановлення 

наявності або відсутності відповідальності лікувального закладу (лікаря) за 

негативні наслідки, які настали під час лікування. Тобто чи були в діях лікаря 

ознаки вини під час проведення лікування. 

Друга – відмова від схеми лікування. Затверджена схема лікування має 

визначальне значення для формування подальших правовідносин між 

медичним закладом і пацієнтом. Лікар зобов’язаний в доступній формі 

пояснити пацієнту схему лікування. У випадку якщо пацієнт відмовляється від 

схеми лікування запропонованої лікарем, це є підставою для складення Акту 

про відмову пацієнта від лікування у присутності лікаря і двох свідків та 

припинення договору про надання медичних послуг. 

На підставі проведеного аналізу можливо сформулювати наступні 

висновки. Договір про надання платних медичних послуг має низку 

особливостей, які виділяють його серед інших видів цивільних договорів: 

реклама закладу охорони здоров’я не може розглядатися як оферта укладення 

договору, оскільки вона адресована невизначеному колу осіб, крім того, в ній 

не завжди містяться всі істотні умови договору; обов’язкова консультація 

лікаря перед укладенням такогодоговору, без якої неможливо визначити 

необхідний обсяг медичних послуг пацієнту; особливий довірчий характер 
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відносин між лікарем та пацієнтом, як правило фізична особа звертається до 

лікарів або медичного закладу, яких рекомендували його друзі, родичі або 

знайомі; строк виконання не завжди закінчується розрахунками між сторонами, 

а діє до повного виконання зобов’язань, взятих сторонами в договорі, які 

можуть виражатися у контрольних обстеженнях після надання медичної 

допомоги або реабілітації; ризиковість; відсутність конкретного переліку і 

обсягу дій, які будуть необхідні стороні (пацієнту), зважаючи на об’єкт 

зазначеного договору. 

В договорах про надання медичних послуг має бути передбачений 

порядок передоплати за медичні послуги, підстави та порядок відмови пацієнта 

на кожній стадії надання медичної допомоги. В свою чергу такими стадіями є 

консультація/ огляд, обстеження, встановлення діагнозу, затвердження схеми та 

методу лікування (протокольне, альтернативне або експериментальне), 

лікування.  

До обов’язків медичного закладу слід віднести обов’язок 

проінформувати пацієнта про всі можливі методи лікування на основі 

поставленого діагнозу.  

До підстав розірвання договору про надання медичних послуг, на нашу 

думку, необхідно віднести порушення правил внутрішнього розпорядку 

медичного закладу, образа та/або нанесення тілесних ушкоджень медичному 

персоналу пацієнтом, відмова від лікування, не здійснення оплати за надані 

медичні послуги. 

Необхідно внести зміни до закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» встановивши, що заклади охорони здоров’я 

незалежно від форми власності зобов’язані укладати проводити страхування 

своїх працівників від лікарської помилки. 

Доцільним вбачається внести зміни до ст. 39 Основ законодавства 

України про охорону здоров’я доповнивши її абзацом наступного змісту: 

«Медичний працівник зобов'язаний проінформувати пацієнта в доступній 
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формі про всі можливі методи лікування на основі поставленого йому 

діагнозу». 
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2.3. Особливості одержання медичних послуг через механізм 

медичного страхування 

 

Крім надання послуг на основі договору, який укладається 

безпосередньо між пацієнтом і лікувальним закладом, або лікарем, який надає 

індивідуально приватні оплатні послуги, медична допомога може реалізуватися 

через укладення договору медчиного страхування. 

Модель медичного страхування з метою покриття витрат на медичні 

послуги є широко застосованою в світі.  

В. Серебровський підкреслював, що страхування є засобом забезпечення 

від наслідків стихійних лих та інших небезпек суспільної власності й особистої 

власності громадян, а також засобом забезпечення громадян та близьких їм осіб 

на випадок смерті, дожиття до певного віку або втрати працездатності. Ця мета 

забезпечення, спільна як для майнового, так і особистого страхування, і є 

ознакою, що об'єднує всі види страхування. [187, с.505] 

Як правило виділяють державну, через обов'язкове і добровільне, та 

змішану форми медичного страхування. Варто зазначити, що ці види окремо 

практично не використовуються в жодній державі, але в деяких країнах одна з 

них може займати домінуючі позиції. Наприклад, в Англії, Ірландії, Шотландії, 

Італії та Данії домінує державна система фінансування. У таких країнах як 

Німеччина, Франція, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Швеція та Японія домінує 

система обов'язкового медичного страхування, у той час як у США переважає 

змішана форма фінансування медичної допомоги, де близько 90% населення 

користується послугами приватних страхових компаній. [88] 

Так, у вітчизняній юридичній літературі за формою проведення 

страхування поділяють на добровільне (страхування, що здійснюється на основі 

договору між страхувальником і страховиком) та обов'язкове (ґрунтується на 

засадах імперативності, виникає на основі закону незалежно від волі учасників 

страхових правовідносин, їх фінансових можливостей).[225, с. 276; 219, с.38]  
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Саме з таких позицій виходить законодавець, який у ст. 5 закону 

України «Про страхування» виокремлює форми страхування та вказує, що 

страхування може бути обов'язковим і добровільним. У ст. 6 та 7 Закону 

України «Про страхування» відповідно зазначено, що медичне страхування 

може здійснюватися як у добровільній, так і в обов'язковій формах.  [119, п.3 

ст.6, п.1. ст. 7]  

Медичне страхування є видовим поняттям і у юридичній літературі 

розглядається у вузькому (як різновид страхових послуг, що надаються 

населенню в добровільній формі та обов’язковій формі) [206, с. 174] та 

широкому значенні (як вид страхування населення, при якому страхова 

медична організація на основі страхових премій створює фонд,  за рахунок 

якого зобов’язується фінансувати застрахованим нею громадянам медичні 

послуги в обсязі та на умовах, передбачених договором). [179, с. 64]  

Для подальшого аналізу медичного страхування як однієї з форм 

реалізації права на медичну допомогу розглянемо принципи на яких воно 

базується. Ними є: дотримання гарантій безкоштовної і доступної медичної 

допомоги; створення рівних можливостей отримання медичної допомоги 

незалежно від національності, статі, віку, соціального становища та місця 

проживання в обсязі, визначеному програмою обов'язкового медичного 

страхування; цільове використання зібраних коштів з медичного страхування; 

вільний вибір пацієнтом лікаря, лікувально-профілактичної установи і 

страхової компанії; незалежність і постійність експертизи діагностичного і 

лікувального процесу, контроль обсягів, якості і своєчасності надання медичної 

допомоги застрахованим, їх відповідність медичним стандартам і клінічним 

протоколам; можливість розширення обсягів медичної допомоги та підвищення 

якості медичних послуг за рахунок добровільного медичного страхування; 

захист інтересів хворого і постраждалого страховими компаніями від 

неправильних і неправомірних дій медичного персоналу; підвищення 

відповідальності медичного персоналу і громадян за стан здоров'я і фізичного 
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розвитку; підвищення відповідальності адміністрації підприємств, організацій, 

приватних підприємців за стан навколишнього середовища і шкідливих умов 

праці на виробництві. [205, с.50] 

У літературі до медичного страхування відносять страхування, об'єктом 

якого є страховий ризик, пов'язаний із витратами на надання медичної 

допомоги за фактом виникнення страхового випадку [56, с.54]. Медичне 

страхування передбачає гарантоване отримання медичної допомоги 

застрахованим під час виникнення захворювання за рахунок сплачуваних 

страхових внесків.  

Вбачається доцільним розглянути добровільне медичне страхування, яке 

здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком, оскільки 

обов’язкове медичне страхування вважається одним з підвидів соціального 

страхування на рівні з соціальним страхуванням від нещасного випадку на 

виробництві чи у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 

Під добровільним медичним страхуванням розуміють страхування, яке 

забезпечує оплату медичних послуг, переважно пов'язаних із лікуванням [73, 

с.10]. Добровільне медичне страхування має більші резерви для того, щоб 

відігравати важливу роль в охороні здоров'я. Це пояснюється тим, що обсяг та 

умови надання медичної допомоги за програмою обов'язкового медичного 

страхування є обмеженими.  

Зобов’язання з добровільного медичного страхування виникають на 

підставі договору медичного страхування. 

Варто зазначити, що в системі медичного страхування 

використовуються такі види договорів: 

- договір добровільного медичного страхування, що укладається між 

страхувальником і страховою організацією; 

- договір із надання медичних послуг, що укладається між страховою 

організацією та медичною установою. 

Такий вид страхування є добровільним, що означає можливість кожного 
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за власною волею укласти такий договір залежно від своїх потреб і 

можливостей. 

У цьому проявляється цивілістичний принцип свободи договору, який 

можливо назвати головним критерієм розмежування договорів з обов'язкового 

та добровільного медичного страхування. 

Ні законодавство, на юридична література не містять поняття договору 

добровільного медичного страхування. 

Так, відповідно до ст. 979 Цивільного кодексу України за договором 

страхування одна сторона (страховик) зобов'язується в разі настання певної 

події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальнику) або 

іншій особі, ви-значеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а 

страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші 

умови договору. 

Певні відмінності має ч. 1 ст. 16 Закону України «Про страхування», де 

зазначено, що договір страхування - це письмова угода між страхувальником і 

страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання в разі настання 

страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій 

особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої 

укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а 

страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки 

та виконувати інші умови договору. 

За видами страхування здоров’я законодавець виділяє медичне 

страхування (безперервне страхування здоров'я); страхування здоров'я на 

випадок хвороби; страхування медичних витрат. Найбільш популярним є 

договір страхування медичних витрат. 

Аналіз юридичної літератури дає підстави виділити два підходи до 

визначення договору страхування медичних витрат залежно від предмету 

такого догору. Згідно першого ним є страхова виплата. 

Так, на думку Л. Хлявіч, ним визнається письмова угода між 
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страхувальником і страховиком (медичною організацією), згідно з якою 

страховик зобов'язується в разі настання страхового винадь) (захворювання) 

здійснити страхову виплату страхувальнику, а страхувальник зобов’язується 

сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору. [222, с.17] 

Схожу позицію займають російські вчені І. Лінькова та Л. Габуєва, які 

визначають його як угоду між страховиком і страхувальником, відповідно до 

якої страховик зобов'язується організувати та профінансувати страхувальнику 

медичну допомогу певного обсягу й якості або інші послуги згідно з програмою 

добровільного медичного страхування. [71, с. 160] 

Згідно другого підходу предметом зазначеного догоовору є надання 

застрахованій стороні послуг, що сприяють охороні здоров'я, розширюють 

можливості й умови отримання профілактичної, лікувально-діаґностичної та 

реабілітаційної допомоги в обсязі, передбаченому договором, за рахунок 

коштів страхових медичних компаній, сформованих із добровільних страхових 

внесків. [89, с. 122]  

Договір страхування медичних витрат є двостороннім, оплатним, 

реальним, алеаторним, строковим. 

Закон України «Про страхування» ст. 16 встановлює обов’язкові умови, 

які мають містити всі види договорів страхування, а саме - назву документа; 

назву та адресу страховика; прізвище, ім'я, по-батькові або назву 

страхувальника та застрахованої особи, їх адреси та дати народження; 

прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження або назву вигодонабувача та його 

адресу; зазначення предмета договору страхування; розмір страхової суми за 

договором страхування іншим, ніж договір страхування життя; розмір 

страхової суми та (або) розміри страхових виплат за договором страхування 

життя; перелік страхових випадків; розміри страхових внесків (платежів, 

премій) і строки їх сплати; страховий тариф (страховий тариф не визначається 

для страхових випадків, для яких не встановлюється страхова сума); строк дії 

договору; порядок зміни і припинення дії договору; умови здійснення страхової 
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виплати; причини відмови у страховій виплаті; права та обов'язки сторін і 

відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору; інші 

умови за згодою сторін; підписи сторін. 

Ми приєднуємося до Г.Я. Лопатенко, який вважає, що договір про 

страхування медчиних витрат може укладатися на користь однієї особи і на 

користь групи осіб. [75, с. 50]   

Порядок укладання зазначених договорів регулюється Цивільним 

кодексом України та законом України про страхування і підпорядковується 

загальному положенню ст. 638 Цивільного кодексу України. Отже, до даних 

договорів можливо застосувати процедуру оферти і акцепту, як і до договорів 

про надання медичних послуг. 

Статтею 16 Закону України «Про страхування» передбачено, що 

договори страхування укладаються відповідно до правил страхування, які 

розробляються  страховиком  для  кожного виду  страхування  окремо і 

підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право 

здійснення  відповідного  виду страхування. 

При укладанні договору медичного страхування страхувальником 

обирається програма добровільного медичного страхування, яка залежить від 

переліку медичних послуг, віку застрахованих осіб, переліку закладів охорони 

здоров’я з якими страховик уклав відповідний договір на виконання програми 

добровільного медичного страхування, вартістю медичних послуг. 

Особливістю договорів, які укладаються між страховиком і медичною 

установою є призначення куратора у медичному закладі, який зобов’язаний 

організувати надання відповідних медичних послуг застрахованим особам при 

їх зверненні, а також для зв’язку зі страховою компанією. 

Законодавство досить чітко регулює порядок укладання договорів 

страхування, його істотні умови, права та обов’язки сторін, порядок і умови 

здійснення страхових виплат та страхового відшкодування, припинення таких 

договорів.  
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Згідно ст. 18 Закону України «Про страхування» для укладання  

договору страхувальник подає страховику письмову заяву за формою, 

встановленою страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір  укласти  

договір  страхування. При укладанні договору страхування страховик має право 

запросити у страхувальника   баланс   або   довідку   про   фінансовий   стан, 

підтверджені  аудитором (аудиторською фірмою),  та інші документи, необхідні 

для оцінки страховиком страхового ризику. 

  Факт укладання  договору  страхування   може   посвідчуватися 

страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору 

страхування.  

 Договір страхування  набирає  чинності  з  моменту   внесення першого  

страхового  платежу,  якщо  інше не передбачено договором страхування. 

Уклавши договір страхування у страховика і страхувальника виникають 

обов’язки, яким кореспондують їх права.  

Так, страховик зобов'язаний ознайомити страхувальника з умовами та 

правилами страхування; протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо 

про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх 

необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або 

страхового відшкодування страхувальнику; при настанні страхового випадку 

здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у 

передбачений договором строк; відшкодувати витрати, понесені 

страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або 

зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору; за заявою 

страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, 

або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування; не 

розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, 

крім випадків, встановлених законом. [119, ст.20] 

 З іншого боку, страхувальник зобов'язаний своєчасно вносити страхові 

платежі; при укладанні договору страхування  надати  інформацію страховикові 
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про всі відомі йому обставини, що  мають  істотне значення  для оцінки 

страхового ризику,  і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового 

ризику; при  укладенні договору страхування повідомити страховика про  інші 

чинні договори страхування щодо цього предмета договору; вживати  заходів  

щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання 

страхового випадку; повідомити страховика про настання  страхового  випадку  

в строк, передбачений умовами страхування. 

Цивільний кодекс України (ч.2 ст. 997) встановлює загальне правило 

згідно якого договір страхування припиняється у випадках передбачених 

договором або законом. Законом передбачені наступні випадки припинення дії 

договору страхування: за згодою сторін, у разі закінчення строку дії; виконання 

страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі; несплати 

страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки; 

ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника  -  

фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених 

законодавством України; ліквідації страховика у порядку, встановленому 

законодавством України; прийняття судового рішення  про  визнання  договору 

страхування недійсним; в інших випадках, передбачених законодавством 

України.  

 Дію договору страхування може бути достроково припинено за 

вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами 

договору страхування. 

Також викликає інтерес для дослідження питання страхування лікарів у 

випадку допущення медичної помилки. Так, договір про надання медичних 

послуг є ризиковим договором. Аналізуючи практику укладення договорів 

констатуємо, що в них не обговорюються питання лікарської помилки, що є 

важливою умовою надання медичної допомоги. Хоча законодавством не 

передбачений такий вид страхування, на нашу думку було б доцільно 

зобов’язати медичні заклади запровадити страхування лікаря від не навмисної 
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лікарської помилки. Це захистить права і лікувального закладу і пацієнта, крім 

того введення в лікувальному закладі такого виду страхування матиме 

позитивний вплив на його ділову репутацію.  

Медичне страхування є досить поширеним способом покриття витрат на 

медичні послуги, хоча на нашу думк не дуже зручним, зважаючи на обмеження 

права вибору до якого медичного закладу або приватнопрактикуючого лікаря 

звернутися. Аналіз наявної медичної літератури свідчить про досить загальний 

огляд даної форми реалізації права на медичну допомоги, що, в свою чергу, 

огзначає відсутність серйозних проблем при виконанні таких договорів. 
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Висновки до Розділу II. 

З метою забезпечення реалізації фізичними особами свого права на 

медичну допомогу законодавець закріпив широкий вибір можливостей такої 

реалізації. Так, фізична особа вправі звернутися до державних або комунальних 

закладів охорони здоров’я, приватних медичних закладів або до страхової 

компанії. За новою медичною реформою, яка стартувала у кінці 2017 року 

фізичні особи, які звертаються до державних або комунальних закладів 

охорони здоров’я укладають Декларацію про вибір лікаря, який надає первинну 

медичну допомогу, щоб отримати медичні послуги безкоштовно. Надалі 

реформуванню підлягають екстрена,  вторинна і третинна медичні допомоги.  

Договори про надання медичних послуг є видом договору про надання 

послуг. Аналіз зазначених договорів дає змогу зробити висновок, що вони як 

правило мають модельний характер, але це також договори з особливою 

правовою природою.  

Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу не 

забезпечена реальними інститутами та механізмами правореалізації, окрім того 

наявний проект навіть декларативно не закріплює основні права та обов’язки 

замовника послуг (пацієнта) та де-факто виконавця послуг за договором 

(лікаря). Крім того, законом України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» прямо передбачено, що шляхом 

заповнення і підписання Декларації пацієнт реалізує своє право на вибір лікаря 

[109, ч.2 ст. 9], а не право на медичну допомогу. 

 Саме тому немає підстав для віднесення Декларації ні до модельного 

договору ні до договору про надання медичних послуг. Ми можемо 

констатувати, що декларація - це фіксація наміру вступити у правові відносини, 

але в цьому плані вона не має характеру договору, хоча і санкціонована іншою 

стороною. Інша сторона прийняла цей намір, але не оформила до кінця 

правовідносини, які склалися, оскільки відсутнє узгодження істотних умов, що 

відносяться до предмету, прав та обов’язків сторін, ціни, відповідальності. 
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На даний час (2018 рік) стартувала так звана «кампанія з вибору лікаря», 

під час якої громадяни обирають собі лікаря і підписують Декларації. І хоча 

декларативно процес реформування почався, на практиці вже вбачаються 

серйозні проблеми, такі як неготовність системи до реформ, в тому числі – 

відсутність належного правового забезпечення, кадрового та необхідного 

устаткування. 

Незалежно від форми реалізації права на медичну допомогу фізичною 

особою (шляхом одержання безоплатної медичної допомоги через мережу 

державних та комунальних медичних закладів або шляхом укладання цивільно-

правових договорів чи через механізм медичного страхування) за своєю 

правовою природою договір про надання медичних послуг є договором 

приєднання, що підтверджується укладеними на практиці договорами. 

Договір про надання платних медичних послуг має низку особливостей, 

які виділяють його серед інших видів цивільних договорів: обов’язкова 

консультація лікаря перед заключенням договору без якої неможливо 

визначити необхідний обсяг медичних послуг пацієнту; особливий довірчий 

характер відносин між лікарем та пацієнтом (як правило фізична особа 

звертається до лікарів або медичного закладу, яких рекомендували його друзі, 

родичі або знайомі); строк виконання не завжди закінчується розрахунками між 

сторонами, а діє до повного виконання зобов’язань взятих сторонами в 

договорі, які можуть виражатися у контрольних обстеженнях після надання 

медичної допомоги або реабілітації; ризиковість; відсутність конкретного 

переліку і обсягу дій, які будуть необхідні стороні (пацієнту) при наданні 

медичної допомоги, зважаючи на об’єкт зазначеного договору. 

У договорах про надання медичних послуг має бути передбачений 

порядок передоплати за медичні послуги, підстави та порядок відмови пацієнта 

на кожній стадії надання медичної допомоги.  

Методами лікування є протокольне, альтернативне або 

експериментальне. Протокольне лікування проводиться у суворій відповідності 
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до уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я України № 751 від  28.09.2012 «Про 

створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України».  

Альтернативним методом лікування є лікування, яке не передбачено 

уніфікованими клінічними протоколами, але відповідає сучасним науково 

обґрунтованим вимогам і спрямоване на відвернення реальної загрози життю та 

здоров'ю пацієнта. 

Експериментальним є метод лікування, коли медичний препарат 

знаходиться на стадії клінічних випробувань. Практика  такого лікування 

поширена у зарубіжних країнах, де пацієнт за власною згодою має право 

приєднатися до таких випробувань. Медичні заклади не проводять таке 

лікування, оскільки для приєднання до програми клінічних випробувань 

необхідно укласти договір з компанією, яка займається випробуванням такого 

препарату. 

Проведений аналіз дає підстави для висновку, що предметом договору 

про надання медичних послуг може бути надання стандартних послуг або 

виконання медичних послуг з використанням альтернативного методу 

лікування або експерементального, коли в цьому виникає необхідність. 

Стадіями (етапами) надання медичної допомоги є консультація/ огляд, 

обстеження, встановлення діагнозу, затвердження схеми та методу лікування, 

лікування.  

 Щодо кожного етапу (стадії) надання медичної допомоги в договорі 

мають бути встановлені права та обов’язки сторін. 

До обов’язків медичного закладу слід віднести обов’язок 

проінформувати пацієнта про всі можливі методи лікування на основі 

поставленого діагнозу. Такий обов’язок варто закріпити у договорі і на 

законодавчому рівні шляхом внесення змін до Основ законодавства України 

про охорону здоров’я. 
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До підстав розірвання договору про надання медичних послуг, на нашу 

думку, необхідно віднести порушення правил внутрішнього розпорядку 

медичного закладу, образу та/або нанесення тілесних ушкоджень медичному 

персоналу пацієнтом, відмова пацієнта від лікування, не здійснення оплати за 

надані медичні послуги. 

Необхідно внести зміни до закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» встановивши, що заклади охорони здоров’я 

незалежно від форми власності зобов’язані проводити страхування своїх 

працівників від лікарської помилки. Таке страхування звільнить лікаря від 

пояснення щодо скарг, які надійшли, а також забезпечить його фінансову 

безпеку та закладу охорони здоров’я. Дана практика досить розвинута за 

кордоном, особливо в Сполучених Штатах Америки, де страхова компанія за 

домовленістю з лікарнею, яка уклала договір страхування своїх працівників від 

лікарської помилки, визначає відповідальну людину зі своєї сторони, а 

медичний заклад відповідно зі своєї. Такі особи розглядають скарги пацієнтів 

на надані медичні послуги і вирішують чи мала місце лікарська помилка і чи 

підлягає вона компенсації. При цьому лікар продовжує працювати і на таку 

комісію приходить тільки для того аби надати пояснення. Перейнявши такий 

досвід надання медичних послуг значно зменшиться навантаження на лікарів та 

судові органи влади. 

Доцільним вбачається внести зміни до ст. 39 Основ законодавства 

України про охорону здоров’я доповнивши її абзацом наступного змісту: 

«Медичний працівник зобов'язаний проінформувати пацієнта в доступній 

формі про всі можливі методи лікування на основі поставленого йому 

діагнозу». 

Договори добровільного медичного страхування є видовими договорами 

про страхування. Поняття та істотні умови таких договорів не містяться в 

законодавчих актах. Закон України «Про страхування» встановлює загальні 

правила до всіх договорів страхування поміж яких є і договори про медичне 
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страхування, тому до таких договорів можливо застосовувати загальні правила 

закону.  

Медичне страхування може бути обов’язковим і добровільним. 

Обов’язкове медичне страхування не впроваджене в Україні, тому фізична 

особа може звернутися до страхової компанії і укласти договорів добровільного 

медичного страхування. Загалом страхова медицина досить розвинута і 

впроваджена майже у всіх європейських країнах та США. На жаль в Україні 

така практика не користується популярністю. 
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РОЗДІЛ III. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕНАЛЕЖНОГО НАДАННЯ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 

3.1 Недоговірна відповідальність за шкоду заподіяну неналежним 

лікуванням 

 

Механізм застосування цивільно-правової відповідальності важливою 

гарантією виконання прав та обов’язків сторін. 

Поняття цивільно-правової відповідальності завжди вважалося одним з 

найбільш дискусійних у правовій науці [12; 53; 48; 60; 84; 184; 209; 211; 235]. 

Причому множинність точок зору щодо сутності цього поняття, на нашу думку, 

зумовлена різними аспектами досліджень. 

О.С. Іоффе найкраще розкриває сутність цивільно-правової 

відповідальності як санкції за правопорушення, яка викликає для порушника 

негативні наслідки у вигляді позбавлення суб'єктивних цивільних прав або 

покладення на нього нових чи додаткових цивільно-правових обов'язків. Він 

також надав характеристику цивільно-правової відповідальності, яка 

передбачає, що ця відповідальність є санкцією за порушення цивільних законів, 

яка забезпечується переконанням та державним примусом чи його можливістю; 

ґрунтується на суспільному осуді поведінки правопорушника та стимулюванні 

його до певної діяльності в інтересах суспільства за відсутності підстав для 

осуду поведінки особи; передається у формі поновлення порушених відносин 

та у формі встановлення негативних наслідків для правопорушника з метою 

забезпечення умов нормального розвитку суспільних відносин, які 

регулюються цивільним правом  [47, с. 54-57,97].  

Ще у радянській юридичній літературі загальноприйнятим положенням 

вважалося, що відповідальність закладів охорони здоров’я за шкоду завдану 

неналежним наданням медичної допомоги, має деліктний характер. [221, с. 23; 

182, с.152; 78, с.12-13; 81, с.43-46; 80, с. 47; 236, с. 247; 39, с. 1127] Воно 
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знайшло відображення і у чинному Цивільному кодексі України. 

На противагу зарубіжні науковці одностайні в тому питанні, що 

відносини між лікарем і пацієнтом базуються на засадах юридичної рівності та 

вільного волевиявлення, регулюються приватним правом, і вони є цивільно-

правовими відносинами [241, с. 16; 245, с.21; 246, с. 21-22; 210, с. 108; 17, с. 10-

11]. 

Не зупиняючись на особливостях цивільно-правової відповідальності 

пов’язаної з її поняттям, умовами, характерними рисами, зазначимо, що 

традиційним є поділ відповідальності на деліктну і договірну.  

Зокрема, деліктна відповідальність як відповідальність за заподіяння 

шкоди, застосовується в разі, коли порушується особисте немайнове право 

громадянина на надання медичної допомоги, яке реалізується через звернення у 

державні або комунальні медичні заклади. 

До властивостей характерних для деліктної відповідальності традиційно 

відносять спрямованість на майнову сферу правопорушника та форми 

цивільно-правової відповідальності, якими є загальна (стягнення / 

відшкодування збитків) та спеціальна. 

У контексті даного дослідження завданням є аналіз проблем 

відповідальності за порушення права на надання медичної допомоги через 

застосування деліктної відповідальності. 

Думка К. Б. Ярошенко, що відносини між лікувальним закладом та 

пацієнтом самі по собі цивільним правом не регулюються, а потрапляють у 

сферу регулювання цивільного права, коли лікувальний заклад не виконує або 

неналежним чином виконує свої публічні обов'язки і цим заподіює шкоду 

потерпілому і має обов'язок її відшкодувати – за правилами відшкодування 

шкоди за деліктні зобов'язання [237, с. 27], є спірною оскільки коли зазначені 

обов’язки реалізуються в нормальній формі вони також є об’єктом цивільно-

правового регулювання.  

На характер (вид) відповідальності впливає підстава її виникнення: 
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- порушення абсолютного права на здоров’я як особистого немайнового 

права (делікт); 

- порушення укладеного договору (договірна відповідальність). 

У зв'язку з цим у спеціальній юридичній літературі справедливо 

пропонується розмежовувати договірну й деліктну відповідальності за 

правилом, згідно з яким за наявності передумов для договірного позову 

недоговірний позов відпадає: договірний позов витісняє недоговірний. Це 

гарантує кожній із сторін повну охорону її прав і не послаблює встановленої 

законом відповідальності. [39, с. 1127-1128] 

Для того аби мати можливість притягнути винну особу до договірної 

відповідальності необхідно щоб сторона такого договору порушила його умови, 

не виконала або не належно їх виконала. Отже, рішення про договірну 

відповідальність приймається за наявності договірного зобов'язання між 

сторонами, а за відсутності договірного зобов'язання припустимо вирішувати 

питання про покладення на винну сторону деліктної відповідальності. 

Підставою деліктної відповідальності є наявність у діяннях медичного 

працівника, який перебуває з лікувальним закладом у трудових 

правовідносинах, складу цивільного правопорушення, а саме протиправності 

заподіяння шкоди; причинного зв'язку між заподіяною шкодою і протиправною 

дією, вини. Ці підстави визначаються Цивільним кодексом України. 

Відповідно до ч.2, 3 ст. 1166 Цивільного кодексу України особа, яка 

завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди 

завдано не з її вини. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я 

або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у 

випадках, встановлених законом. 

Тобто, при встановленні факту відсутності вини за вітчизняним 

законодавством особа звільняється від деліктної відповідальності. Якщо 

медична послуга надається на підставі договору із послугонадавачем - 

суб'єктом підприємницької діяльності, останній відповідає перед пацієнтом 
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незалежно від вини, за винятком випадку неможливості виконання внаслідок 

настання обставин непереборної сили.  

Відповідальність при неналежному лікуванні при наданні безоплатної 

медичної допомоги, оскільки цивільного договору між сторонами немає, має 

деліктний характер; делінквент – лікувальний заклад.  

Водночас, згідно зі ст. 1191 ЦК України, лікувальний заклад після 

відшкодування шкоди, завданої медичним працівником, який перебуває у 

трудових відносинах з лікувальним закладом, має право зворотної вимоги до 

такого медичного працівника у розмірі виплаченого відшкодування, якщо 

інший розмір не встановлений законом (право регресу).  

Прикладом права регресу медичного закладу до свого працівника, може 

слугувати зокрема, рішення Ленінського районного суду м. Харкова про 

стягнення матеріальної шкоди у розмірі 721,24 грн з лікаря Комунального 

закладу охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та 

невідкладної медичної допомоги ім. проф. Мєщанінова» (далі - позивач). 

  В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що лікар  

вироком Ленінського районного суду м. Харкова від 25.03.2011 року був 

засуджений за ч. 2 ст. 121 КК України до дев’яти років позбавлення волі. 

Внаслідок злочинних діянь лікаря, пацієнту були спричинені  тяжкі  тілесні 

ушкодження які потягли  смерть  останнього.  Так, пацієнт з 27.10.2010 року по 

28.10.2010 року знаходився на  стаціонарному лікуванні з діагнозом набряк  

головного мозку, дислокаційний  синдром,  закрита черепно-мозкова травма,  

травма головного мозку,  численні травматичні  інтракраніальні гематоми. 

Помер 28.10.2010 року о 12 год. у  Комунальному закладі охорони здоров’я 

«Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної 

допомоги ім. проф. Мєщанінова», який є державним комунальним закладом  і 

фінансується  за рахунок бюджетних коштів. Вказаний заклад поніс затрати на 

лікування пацієнта у розмірі 721,24 грн., і ця сума підлягала стягненню з 

відповідача в порядку регресу. 
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Згідно ч. 2 ст. 1191 ЦК України Держава, АРК, територіальні громади, 

юридичні особи мають право зворотної вимоги до фізичної особи, винної у 

вчиненні злочину, у розмірі коштів, витрачених  на лікування особи , яка 

потерпіла від цього злочину. Аналізуючи зазначену норму закону, суд прийшов 

до висновку, що у даному випадку  право регресу надано державі  та повинно 

бути застосоване до винної у злочині особи, щодо якої постановлений вирок, 

що вступив в законну силу, у розмірі коштів витрачених на лікування особи, 

яка потерпіла від цього злочину.  

Суд стягнув з відповідача на користь Комунального закладу охорони 

здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної 

допомоги ім. проф. Мєщанінова» матеріальну шкоду у розмірі 721, 24 коп. 155 

[151]. 

Аналіз наукової літератури та судової практики дає підстави 

стверджувати, що притягнення до деліктної відповідальності можливе лише за 

волевиявлення потерпілої сторони або її представника. 

Умовами настання деліктної відповідальності є неправомірна поведінка, 

шкода, яка виникла, причинно-наслідковий зв'язок і вина.  

Аналіз судової практики свідчить про наступні форми неправомірної 

поведінки, яка може проявлятися через неналежне лікування, ненадання 

медичної допомоги, вимогу оплати медичної допомоги, яка за законом має 

надаватися безкоштовно. Ці форми неправомірної поведінки можуть бути 

підставами для звернення до суду за захистом своїх порушених прав. 

Судова практика має приклади звернення пацієнтів за захистом свого 

порушеного права, яке проявилося у неналежному наданні медичної допомоги 

лікувальним закладом. Для прикладу, позивач звернулася до суду з позовом до 

Гуляйпільської центральної районної лікарні (далі - Гуляйпільська ЦРЛ) про 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди, яка була завдана їй внаслідок 

неналежного надання медичної допомоги лікарем цього медичного закладу. 

Так, 15 серпня 2015 року позивач звернулась до хірургічного відділення 
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Гуляйпільської ЦРЛ за наданням медичної допомоги її неповнолітній доньці у 

зв'язку із травмою правої руки. Лікар-хірур, до якого вони потрапили на 

прийом, встановив діагноз перелом правої лучевої кістки, наклав на руку 

гіпсову пов'язку і радив звернутись до лікарні (зі слів лікаря) в понеділок 17 

серпня. До лікарні позивачка з дитиною з'явилась 21.09.2015 року. Лікар-

травматолог, який вів прийом, оглянув рентгентні знімки руки та історію 

хвороби, виявив неправильне зростання кісток та направив на лікування до КУ 

«Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня».  

  В Запорізькій обласній дитячий лікарні було проведено медичний 

огляд пацієнта та поставлений наступний діагноз: «неправильно сростающийся 

дистальный остеоэпифиолиз правой лучевой кости», після чого пацієнта було 

госпіталізовано у стаціанар ортопедо-травматологічного відділення. 

Проаналізувавши викладені обставини суд дійшов висновку, що 

з'ясування обставин, які підтверджують неправомірність дій працівника 

медичної установи комунального закладу охорони здоров'я, які мали місце при 

зверненні позивача для обстеження, встановлення діагнозу та правильність 

лікування побутової травми, потребують спеціальних знань у галузі медицини 

та можуть бути підтверджені лише експертним висновком. 

Надані позивачем виписки із карти стаціонарного хворого та акту про 

настання нещасного випадку, а також висновок за результатами клініко-

експертної комісії КУ «Гуляйпільска ЦРЛ» від 28.09.2015 року, відповідно до 

якого лікарю хірургу було оголошено догану за невірно оформлену медичну 

документацію, не могли об'єктивно свідчити про наявність неправомірних дій 

медичних працівників лікувального закладу щодо неправильності встановлення 

малолітньому пацієнту діагнозу, надання медичної допомоги, проведення 

лікування та наявності причинного зв'язку між неправомірними діями 

медичних працівників та негативними наслідками, які виникли для її здоров'я. З 

наведених підстав суд визнав надані позивачем медичні документи 

неналежними доказами в обґрунтування заявлених вимог щодо завданої шкоди 
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здоров'ю пацієнтці працівниками медичної установи. 

На підставі аналізу зазначених обставин, беручи до уваги недоведеність 

неправомірності дій медичних працівників у відношенні до позивача, 

відсутність встановленого причинно-наслідкового зв'язку між діями 

працівників Гуляйпільської ЦРЛ та шкодою завданої здоров'ю дитини, суд не 

знайшов передбачених законом підстав для задоволення заявлених позивачем 

позовних вимог про стягнення на її користь компенсації спричиненої 

матеріальної та моральної шкоди у визначеному нею розмірі [137]. 

Іншим проявом неправомірної поведінки можна розглядати ненадання 

медичної допомоги. На підтвердження цієї позиції варто навести ілюстративний 

приклад з судової практики. Кіровський районний суд м. Дніпропетровська 

розглянув справу за позовом позивача до Головного управління охорони 

здоров’я м. Дніпропетровська, про визнання протиправними дій та 

бездіяльності медичних працівників та відшкодування моральної та 

матеріальної шкоди.  

Так, позивач посилався на те, що 21.08.2008 року привіз свого сина до 

ОКЗ «Павлоградського наркологічного диспансеру», для надання йому 

психіатричної допомоги, так як син не спав на протязі попередніх п’яти діб, 

виявляв хвилювання та тривогу. Вони звернулись до приймального відділення 

до лікаря для проведення огляду та надання допомоги сину позивача. Лікар в 

проведенні огляду відмовила, запропонувавши їхати до відповідних медичних 

закладів м. Дніпропетровська. Позивач звернувся зі скаргою до в.о. головного 

лікаря на той час ОКЗ «Павлоградського наркологічного диспансеру» для того, 

щоб він сприяв у вирішенні вказаного питання, проте він відмовив у огляді та 

госпіталізації, написав назви ліків для сина та назву медичного закладу, куди їм 

треба було звернутись. Не отримавши медичної допомоги від лікарів ОКЗ 

«Павлоградського наркологічного диспансеру» позивач з сином поїхали 

додому, де позивач залишивши вина поїхав у своїх справах. Приблизно о 15-00 

год. того ж дня позивачу зателефонувала дочка і сказала, що син кухонним 
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ножем поранив собі груди. Сина було госпіталізовано до хірургічного 

відділення четвертої міської лікарні м.Павлограда, де його було прооперовано.  

Позивач звернувся до цього лікаря та просив викликати фахових 

спеціалістів невропатологів та психіатрів, так як психічний стан сина 

погіршувався і він почав виказувати думки щодо самогубства. Вказані 

прохання були проігноровані, фахові лікарі не були викликані, не було 

забезпечено належних умов його післяопераційного перебування з врахуванням 

його психічного стану. 

Позивач, посилаючись на Закон України «Про основи законодавства про 

охорону здоров’я» та Закон України «Про психіатричну допомогу» вважав, що 

мали місце бездіяльність вказаних медичних працівників в частині неналежного 

виконання та невиконання обовязків щодо надання медичної допомоги, а саме 

противоправної відмови у проведенні лікарем наркологом ОКЗ 

«Павлоградського наркологічного диспансеру» огляду сина позивача, також 

протиправною він вважав була відмова в. о. головного лікаря ОКЗ 

«Павлоградського наркологічного диспансеру» в диспансеризації сина. 

З метою всебічного вивчення обставин надання медичної допомоги 

пацієнту 21 серпня 2008 року в лікувально профілактичних закладах міста 

Павлоград, головним управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації була 

створена комісія (наказ від 01.06.2010 № 307 вд.), яка ретельно вивчено 

наведені у зверненнях позивача факти, медичну документацію, що велася в 

Павлоградському наркологічному диспансері та міській лікарні № 4 м. 

Павлоград, були відібрані пояснення медичних працівників стосовно обставин 

надання медичної допомоги пацієнту та вивчені висновки та матеріали 

попередніх перевірок. За результатами розгляду було встановлено, що 

21.08.2008 лікарем наркологом стаціонарного відділення Павлоградського 

наркологічного диспансеру, до якої особисто звернувся позивач, було 

рекомендовано для первинного огляду звернутись до дільничого нарколога, 

кабінет якого знаходиться в корпусі наркодиспансеру.  
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Згідно записів в медичної документації та письмових пояснень лікаря 

нарколога, під час огляду неадекватної поведінки, дезорієнтації, порушень 

сприйняття, суїцидальних намірів у хворого виявлено не було. За висновком 

комісії підстав для госпіталізації до Павлоградського наркологічного 

диспансеру 21.08.2008 р. пацієнта без його усвідомленої згоди, згідно статті 14 

Закону України «Про психіатричну допомогу», не було. Лікарем наркологом 

була запропонована госпіталізація до Павлоградського наркологічного 

диспансеру або до Дніпропетровського обласного наркологічного диспансеру в 

плановому порядку, визначена седативна терапія. Комплекс діагностично 

лікувальних заходів, проведений лікарем наркологом був визнаний комісією 

недостатнім. На час розгляду справи лікар-нарколог за спеціальністю не 

працював.  

Згідно аналізу медичної документації Павлоградської міської лікарні № 

4, невідкладна медична допомога пацєнту в хірургічному відділенні зазначеної 

лікарні надавалась у повному обсязі, у відповідності до стану пацієнта, 

описаного в медичній карті стаціонарного хворого № 4171. За не призначення 

консультації лікаря психіатра в ургентному порядку лікарю-хірургу наказом від 

02.09.2008 р № 191 Павлоградської міської лікарні № 4 було винесено догану. 

На підставі аналізу зазначених фактів, у задоволенні позовних вимог суд 

відмовив в повному обсязі [150]. 

Останнім проявом неправомірної поведінки є безпідставна вимога про 

проведення оплати за послуги, які за законом мають бути надані безкоштовно. 

Наприклад, Комінтернівський районний суд м. Харкова розглядав справу за 

позовом пацієнта до Комунального закладу охорони здоров'я «Харківська 

міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» (далі - КЗОЗ «Харківська міська 

клінічна багатопрофільна лікарня № 17») про стягнення суми за куплені 

лікувальні препарати на загальну суму 3269,96 грн..  

За словами пацієнта у період з 08.03.2011 року по  30.03.2011 року  вона 

перебувала на лікуванні в КЗОЗ «Харківська міська клінічна багатопрофільна 
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лікарня № 17» у зв'язку з отриманою травмою, де  їй було зроблено оперативне 

втручання, а саме відкрита репозиція, металоостеосинтез дистального метафазу 

правої плечової кістки пластиною.  У зв'язку з недоліками в лікуванні, а також 

порушенням лікарями КЗОЗ «Харківська клінічна багатопрофільна лікарня № 

17» принципів медичної етики, які вплинули на течію захворювання і не дали 

бажаного результату - медична пластина зламалася з тяжкими наслідками для її 

здоров'я. Пацієнт вказувала, що безпідставні вимоги лікаря-травматолога щодо 

закупівлі медичних препаратів та матеріалів для проведення оперативного 

втручання змусили її придбати медикаменти на загальну суму 3269,96 грн..  

Представник лікарні позов не визнав та пояснив, що будь -якого 

примусу з  боку  лікарів  на  придбання  позивачем  лікарських засобів не  мало 

місця. Лікарня пацієнту ліки не продавала і грошей від неї не отримувала. 

Представник відповідача зазначив, що медикаменти були надані пацієнтом для 

свого лікування  добровільно. Саме лікування було ефективним та узгодженим 

з пацієнтом та її сином, який своїм підписом засвідчив дозвіл на запропоноване 

лікарями  лікування та проведення оперативного втручання. Факт складення 

списку - рекомендації лікар-травматолог не заперечував, та пояснив, що вказана  

рекомендація, викладена в списку, була надана ним, як рекомендація щодо  

застосування в лікуванні пацієнтки сучасних препаратів, що мали більш 

ефективну дію та мінімальні  побічні  впливи на здоров'я пацієнтів, ніж ті, що 

були у розпорядженні лікарні. Вказаний список він склав на  підставі  свого  

життєвого  досвіду в якості  рекомендації пацієнту.  

В свою чергу пацієнтом  в добровільному порядку, без будь-якого 

примусу з його  боку, були придбані рекомендовані ним препарати та надані 

для її лікування. Після чого всі препарати, які  використовувалися для її 

лікування, були внесені до листка лікарських призначень. Будь-яких грошових 

коштів від  пацієнта чи членів її родини  на  купівлю  медичних препаратів 

лікар-травматолог не отримував та не вимагав. 



124 

 

 

 

Окрім того, виходячи з важкого матеріального стану ним  був зроблений 

«жест доброї волі» - він перерахував на ім'я позивачки грошові кошти у розмірі 

3269,96 грн., які пацієнтом на час розгляду судової справи були отримані. 

На підставі аналізу суд критично поставився до показань сина пацієнта 

щодо примусу лікарем-травматологом до купівлі медичних препаратів для 

лікування його матері виходячи з того, що він був близьким родичем  позивача 

у справі та був зацікавлений у вирішенні  справи на користь своєї матері, а 

також з огляду на те, що у своїх показаннях останній повідомляв, що 

переговорів з приводу плану лікування з лікарями він не вів, а цим займалися 

його брат та  мати. Судом також не  було встановлено фактів сплати пацієнтом 

за надану їй медичну допомогу в даному закладі охорони здоров'я, як і фактів, 

які б підтверджували обов'язковість надання позивачем медикаментів для її 

лікування.  

На підставі аналізу зазначених фактів суд вирішив, що надання 

позивачем медичних препаратів та витратних матеріалів за рекомендацією 

лікаря-травматолога було добровільним і не було варіантом розрахунку або 

оплати, надання медичної допомоги на той час не ставилося в залежність від 

надання ліків. Саме з цих підстав суд відмовив у задоволенні позову [151]. 

Шкода в свою чергу може носити матеріальний і/або моральний 

характер, залежно від негативного впливу на здоров’я та особистий статус 

пацієнта. Оскільки здоров’я є специфічним об’єктом, порушення особистих 

немайнових прав фізичних осіб на здоров’я завжди заподіює як матеріальну, 

так і моральну шкоди. Логічно, що з такою складною категорією як здоров’я, 

дуже складно встановити розмір як заподіяних збитків, так і моральної шкоди. 

Тим не менш, до збитків відносять витрати на придбання ліків, протезів, 

медичних матеріалів, реабілітацію, спеціальних засобів, вартість платного 

лікування тощо. 

Цікавим є питання про визначення розміру моральної шкоди завданої 

внаслідок надання неналежних медичних послуг. Як свідчить судова практика, 
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суди досить по-різному вирішують питання про розмір шкоди, який підлягає 

відшкодуванню. 

Прикладом визначення розміру моральної шкоди, може слугувати 

справа, яка розгядалася Переяслав-Хмельницьким міськрайонним судом 

Київської області за позовом матері (як позивача) до Комунального закладу 

«Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» (далі - Переяслав-

Хмельницької ЦРЛ) про відшкодування моральної шкоди за смерть її дитини. 

Так, в серпні 2012 року син позивачки зі скаргами на погане самопочуття 

звернувся за допомогою до хірургічно-травматологічного відділення 

Переяслав-Хмельницької ЦРЛ. Після огляду лікарем-хірургом, був 

постановлений наступний діагноз: часткова кишкова непрохідність, ниркова 

коліка, і було призначене лікування консервативним методом. Близько шостої 

години ранку 02.08.2012 року інший лікар-хірург виявив погіршення стану 

здоров'я пацієнта і о девятій ранку хворий був оглянутий повторно, йому була 

запропонована операція, на яку останній дав згоду. Операція розпочалася в той 

же день, її проводила лікар-хірург за участю анестезіолога. 03.08.2012 року 

лікарем-хірургом пацієнт був переведений в реанімаційне відділення і о 21:00 

годині лікарями була констатована його смерть. 

Відповідно до протоколу патологоанатомічного дослідження №17 від 

04.08.2012 року у пацієнта був встановлений патологоанатомічний діагноз: 

сепсис. Септичний міокардит. Септичний гломерулонефрит. Септичні 

екстравазати в м'якій мозковій оболонці. Гострий тотальний набряк легень. 

Странгуляційний некроз петель тонкої кишки. Крім того, комісія експертів 

прийшла до висновку про те, що лікувальну тактику лікаря-хірурга на даному 

етапі можна вважати правильною, проте консервативне лікування - було 

призначене не в повному обсязі, що є недоліком надання медичної допомоги. 

За даними медичної документації, Протоколу патолого-анатомічного 

дослідження та за результатами мікроскопічного дослідження шматочків 

внутрішніх органів смерть пацієнта настала від спайкової хвороби на фоні 
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хронічного запалення тонкого кишечника, що призвело до гострої кишкової 

непрохідності, яка ускладнюється серозно-гнійним перитонітом, наслідком 

якого став інфекційно-токсичний шок, що обумовив порушення 

мікроциркуляції крові та поліорганної недостатності. Відтак враховуючи 

медичну документацію, можливо зробити висновок, що до настання смерті 

пацієнта призвели наступні фактори:1) рецидив спайкової хвороби на фоні 

хронічного запалення тонкого кишечника, який ускладнився кишечною 

непрохідністю з розвитком серозно-гнійного перитоніти та швидким перебігом 

й розвитком інфекційно-токсичного шоку; 2) несвоєчасне звернення за 

медичною допомогою; 3) недоліки надання медичної допомоги лікарями 

Переяслав-Хмельницької ЦРЛ, а саме запізніле проведення оперативного 

втручання; не призначення адекватної антибактеріальної та антикоагулянтної 

терапії; відсутність динамічного спостереження за станом в післяопераційний 

період; не діагностування клініки септичного стану. 

Потрібно відмітити, що саме по собі несвоєчасне звернення за медичною 

допомогою пацієнта за умов наданої адекватної та у повному обсязі медичної 

допомоги не могло призвести до несприятливих наслідків, які викликали його 

смерть. Головним фактором, який призвів до настання його смерті, слід 

вважати комплекс недоліків надання медичної допомоги лікарями Переяслав-

Хмельницької ЦРЛ. Оскільки до настання несприятливого кінця для пацієнта, 

після надання йому медичної допомоги призвів комплекс недоліків надання 

медичної допомоги різних лікарів практично на всіх етапах лікування, і кожний 

з яких погіршував стан хворого, визначити недоліки кого з лікарів Переяслав-

Хмельницької ЦРЛ (в.о. завідуючого відділенням, лікарів-хірургів, лікаря-

анестезіолога), які перебувають у прямому причинному зв'язку з тяжкими 

наслідками у вигляді смерті пацієнта, було неможливим. 

18.03.2013 року в кримінальне провадження було закрито у зв'язку з 

відсутністю в діях лікарів Переяслав-Хмельницької ЦРЛ складу кримінального 

правопорушення (злочину). 
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Суд дійшов висновку, що неможливість встановити (індивідуалізувати) 

вину у кримінальній справі для кримінальної відповідальності не виключає 

цивільної відповідальності юридичної особи за дії чи бездіяльність її 

працівників, оскільки в ході розслідування встановлений цілий комплекс 

недоліків надання медичної допомоги різних лікарів практично на всіх етапах 

лікування, і кожний з яких погіршував стан хворого, тобто вбачається наявність 

їх вини в цілому. [167] 

Тобто, недоліки надання медичної допомоги кожного з лікарів, у певній 

мірі сприяли погіршенню стану та настанню смерті пацієнта, тобто вбачається 

наявність їх вини в цілому, саме тому суд зобов’язав відшкодувати завдану 

матері пацієнта моральну шкоду в розмірі 400 000 гривень. 

Крім того, аналіз судових справ свідчить про те, що моральна шкода 

відшкодовується виключно у грошовій формі. В цілому підтримуючи 

пропозицію І.Я. Сенюти, щодо необхідності затвердити в установленому 

порядку методику визначення розміру моральної шкоди, а на практиці 

застосовувати при обґрунтуванні та визначенні розміру моральної шкоди 

сукупно дві концепції: справедливої компенсації, одним з вимірів якої буде 

висновок судово-психологічної експертизи (в якому буде зазначено експертний 

розмір компенсації шкоди), що є одним з елементів (доказів) при оцінці судом 

усіх доказів у справі, та формуванні розміру компенсації шкоди саме судом 

[186, c. 387], зазначимо, що як слушно зазначає О.О. Кот суди не завжди 

використовують увесь потенціал норм чинного законодавства, і розуміють під 

відшкодуванням моральної шкоди тільки грошову компенсацію, не беручи до 

уваги ч. 3 ст. 23 Цивільного кодексу України відповідно до якої така шкода 

відшкодовується і в інший спосіб, одним з яких він вважає вибачення [59, с. 

418-423]. 

Отже, на нашу думку визначення моральної шкоди, яке міститься у п. 3 

Постанові Пленуму Верховного суду України №4 від 31.03.95р. «Про судову 

практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди», як 
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втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, 

або інших негативних  явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі 

незаконними діями або бездіяльністю інших осіб та зміст встановлений п.2 ст. 

23 Цивільного кодексу України дає підстави для висновку про те, що необхідно 

враховувати особливий фідуціарний характер відносин «лікувальний заклад 

(лікар)-пацієнт», на рівні з відшкодуванням моральної шкоди грішми також має 

бути принесення вибачень потерпілій стороні. 

Не менш важливим є причинно - наслідковий зв’язок між протиправною 

поведінкою і заподіяною шкодою, який означає, що одна причина передує 

наслідку і породжує його. У цьому контексті слушною є справа, яка 

розглядалася Луцьким міськрайонним судом Волинської області за позовом 

пацієнта до Комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» (далі – КЗ «ВОЦМД») про 

спричинену, на думку пацієнтки, шкоду здоров’ю з вини працівників КЗ 

«ВОЦМД». Пацієнт звернулась за медичною допомогою до КЗ «ВОЦМД» за 

номером «103» і по приїзду за викликом на її скарги про гострий біль в праві 

нозі, лікар бригади екстреної медичної допомоги, призначив їй внутрім'язеву 

ін'єкцію, яку зробила медична сестра з порушенням, на думку пацієнта,  

встановлених вимог, а саме: не помила руки та не обробила їх антисептиком, не 

вдягнула маску та рукавички.  В обґрунтування свої вимог, пацієнт вказувала, 

що такі дії медичної сестри привели до виникнення в місці введення ін'єкції 

абсцесу, в зв'язку з чим 12.08.2014 року вона була госпіталізована в КЗ «Луцька 

міська клінічна лікарня» з діагнозом: постін'єкційний абсцес правої сідниці, де 

в той же день була прооперована. Посилавшись на те, що шкода була заподіяна 

їй з вини працівників КЗ «ВОЦМД», пацієнт просила стягнути на її користь 

3325,35 грн. майнової шкоди та 2000 грн. моральної шкоди. 

Судом було встановлено, що 05.08.2014 року за викликом пацієнтки 

лікарем була надана медична допомога з приводу її скарг на болі в животі, 

головокружіння, загальну слабкість, шум у вухах. Їй був встановлений діагноз: 



129 

 

 

 

«Защемлення пупкової кили. Церебральний атеросклероз». Фельдшером 

бригади ЦМД були зроблені дві внутрім'язеві ін'єкції з використанням 

одноразових шприців, пальчат, марлевої маски, антисептика, паперового 

рушника, що підтверджується картою виїзду екстреної медичної допомоги № 

42836 від 05.08.2014 року. Згідно вказаної карти виїзду підшкірно на сідницях 

хворої пальпувалися ущільнення від минулих ін'єкцій, які, зі слів хворої, 

напередодні неодноразово робили сусіди. Разом з тим, жоден з допитаних в 

судовому засіданні свідків не підтвердив порушення працівниками відповідача 

встановлених вимог при виконанні ін'єкцій, інших доказів щодо цього 

пацієнтом не надано. Жодним чином не була доведена пацієнтом і причина 

виникнення постін'єкційного абсцесу її правої сідниці. 

Отже, в судовому засіданні не знайшли свого підтвердження посилання 

паієнта, що така шкода виникла саме від неправомірних по відношенню до 

позивача дій працівників КЗ «ВОЦМД», тому суд відмовив в задоволенні 

позову [156]. 

Аналіз судової практики, дає підставу стверджувати, що у випадку не 

встановлення причинно-наслідкового зв’язку особа звільняється від цивільно-

правової відповідальності. 

З іншого боку, якщо причинно-наслідковий зв’язок буде доведений і 

встановлений в судовому засіданні, лікувальна установа буде відшкодовувати і 

матеріальну і моральну шкоди [154]. 

Підставою виникнення деліктної відповідальності є порушення 

медичними працівниками абсолютного права людини на здоров’я. 

Необхідними умовами цього виду відповідальності є протиправність діяння, 

шкода, причинно-наслідковий зв’язок  між діяннями і шкодою. 

Притягнення до деліктної відповідальності за шкоду нанесену здоров’ю 

залишається найбільш поширеним способом захисту своїх прав пацієнтами, 

лікарі вкрай рідко звертаються за захистом своїх порушених прав пацієнтам у 

зв’язку з великим навантаженням роботи і, як наслідок, браком часу. 
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Притягнення до цивільно-правової відповідальності можливо лише за 

волевиявленням потерпілої сторони і наявності складу цивільного 

правопорушення у діях медичного закладу. 

Разом з тим, аналіз судової практики свідчить про достатньо низький 

рівень правосвідомості наших громадян, що в свою чергу проявляється у 

невеликій кількості судових справ і у більшості незадоволених позовних вимог. 

На нашу думку, прийняття на підзаконному рівні Положення про 

відповідальність медичного закладу і пацієнта вирішило б цілу низку проблем, 

які виникають на практиці. До нього, зокрема, мають увійти пункти про 

відшкодування моральної шкоди шляхом принесення вибачень пацієнтові або 

лікарю, порядок визначення розміру грошової компенсації моральної шкоди, 

конкретні підстави для розмежування випадків, коли моральну шкоду буде 

достатньо компенсувати лише вибаченням, або і вибаченням і фінансово. 
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3.2. Відповідальність за порушення умов договору про надання 

медичної допомоги 

 

На сьогоднішньому етапі розвитку українського суспільства і медико-

правової науки на перший план відносно відповідальності медичних 

працівників за професійні правопорушення виходить цивільно-правова 

відповідальність. 

Цивільно-правова відповідальність при порушенні умов договору про 

надання медичних послуг є своєрідною гарантією відновлення порушених прав 

як пацієнта так і лікувального закладу.  

При наданні медичних послуг на договірних засадах у разі неналежного 

виконання обов’язків, яке кореспондується порушенню суб’єктивних прав, 

застосовується механізм договірної цивільно-правової відповідальності.  

Якщо при наданні безоплатної медичної допомоги протиправність 

поведінки проявляється у порушенні особистих немайнових прав абсолютного 

характеру (права на життя, здоров’я, тощо), то при неналежному наданні 

медичних послуг вона проявляється в порушенні умов договору (невиконання, 

неналежне виконання обов’язків). 

Традиційно підстави цивільно-правової відповідальності поділяють на 

юридичні (норми права, закріплені в нормативно-правових актах або 

положеннях договору, що порушуються) і фактичні (наявність складу 

цивільного правопорушення) [186, с.366]. 

Принагідно зазначимо, що підстави відповідальності можуть бути 

зазначені в договорі, або як загальні передбачатися законом, Цивільним 

кодексом України, іншими спеціальними законами. 

 Аналіз літератури, договорів про надання медичних послуг та судової 

практики свідчить про те, що до відповідальності може бути притягнений як 

лікувальний заклад, так і пацієнт. 

Викликає інтерес для дослідження питання відповідальності пацієнта. У 
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літературі дане питання досліджено недостатньо, що зумовлено, на нашу 

думку, відсутністю належного регулювання у законодавстві з питань охорони 

здоров’я. 

На відміну від деліктної відповідальності, яка заснована на факті 

заподіяння шкоди пацієнту, яка виключає відповідальність самого пацієнта – 

договірна відповідальність носить обопільний характер, тому що права і 

обов’язки мають обидві сторони. Аналіз укладених договорів дає підстави 

зробити висновок, що до юридичних підстав притягнення до відповідальності 

пацієнта необхідно відносити наступні: 

- пацієнт порушує право інших пацієнтів на якісну медичну 

допомогу. Якщо пацієнт не поінформував медичних працівників про наявність 

висококонтактної хвороби, яка є загрозою для населення або психічного 

захворювання. До висококонтакних хвороб відносять: туберкульоз, венеричні 

захворювання, СНІД. Залежно від виду захворювання або тяжкості завданої 

шкоди пацієнта може бути притягнено до цивільної або кримінальної 

відповідальності. Видом цивільної відповідальності має бути стягнення 

моральної шкоди та відшкодування витрат на лікування пацієнтам, здоров’ю 

яких була завдана шкода. 

- нанесення шкоди діловій репутації медичного закладу шляхом 

безпідставних скарг пацієнта, звернення до засобів масової інформації з 

оприлюдненням такої скраги. Керівник такого закладу має право притягнути 

пацієнта до цивільно-правової відповідальності шляхом відшкодування 

моральної шкоди. 

- пошкодження або знищення матеріально-технічного устаткування 

лікувальної установи. Таке пошкодження має фіксуватися у Акті складеному в 

пристуності двої свідків та лікаря цієї установи. Відповідальністю пацієнта 

буде відшкодування матеріальних збитків. 

- порушення строків та/або порядку розрахунку за надані медичні 

послуги. Притягнення до відповідальності відбувається шляхом стягнення 
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заборгованості у судовому порядку. На підтвердження цієї позиції варто 

навести ілюстративний приклад з судової практики. Шевченківський районний 

суд м. Києва розглядав справу про стягнення заборогованості за договором про 

надання медичних послуг укладеним 9 лютого 2013 року між ТОВ «Боріс» та 

пацієнтом. Відповідач була ознайомлена та погодилась із прейскурантом цін на 

медичні послуги ТОВ «Боріс». Через деякий час було констатовано смерть 

пацієнта та того ж дня Відповідачу виставлено рахунок за надані послуги в 

розмірі 24 492 грн. 73 коп. Остання підписала акт надання послуг на вказану 

суму, в якому зазначила про відсутність претензій до ТОВ «Боріс»  щодо об'єму 

робіт, якості та строків виконання, але грошові кошти не сплатила. 

Відповідач у судовому засіданні проти задоволення позову заперечила, 

пояснивши суду, що не узгоджувала з Позивачем конкретних видів послуг, які 

надавались пацієнту, а акт про надання послуг від ТОВ «Боріс» підписала під 

примусом директора товариства. Заслухавши пояснення представника 

Позивача, Відповідача, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані у справі 

докази в їх сукупності, суд задовольнив позов, оскільки відповідно до п. 2.1 

Договору замовник підтверджує, що ознайомлений з прейскурантом цін на 

медичні послуги, що надаються ТОВ «Боріс», який діє на момент підписання 

цього Договору та може бути змінений виконавцем в односторонньому порядку 

без додаткового попередження та повністю згодний з усіма його положеннями. 

Крім того, згідно із п.п. 4.4, 4.5 Договору остаточна вартість послуг 

визначається в рахунку в день виписки пацієнта відповідно до прейскуранту. 

Рахунок надається замовнику в день виписки пацієнта. Належна до оплати 

згідно з виставленим виконавцем рахунком сума сплачується замовником в 

день виписки пацієнта.[173] 

Аналіз судової практики свідчить, що суди спиралися на ті самі норми 

законодавства України та виходили з тих самих позицій задовольняючи позови 

за аналогічними справами [128; 129; 131; 127; 169; 172; 148; 162; 134; 144; 164; 

174;175;171;154;163;149;165;147;166;139;135;158;146;176;141;170;140;145;121; 
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159;122;123;124;125;126;132;136;133]. 

Неоднозначно визначено у законодавстві питання відповідальності 

надавача медичної послуги.  

Основи законодавства України про охорону здоров’я у ст. 80 загально 

окреслюють, що винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я, несуть 

цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із 

законодавством. 

Аналіз судової практики свідчить про наступні форми порушення 

договору як підстав притягнення лікувального закладу до договірної цивільно-

правової відповідальності – надання неякісної медичної допомоги, відмова 

надати медичну інформацію стосовно пацієнта. 

Судова практика має приклади звернення пацієнтів за захистом свого 

порушеного права, яке проявилося у порушенні умов договору шляхом надання 

неякісної медичної допомоги. Наприклад, Дніпровський районний суд м. Києва 

розглянув позов пацієнта до Приватного вищого навчального закладу «Інститут 

загальної практики - сімейної медицини» (далі - медичний центр) про стягнення 

матеріальної та моральної шкоди заподіяної внаслідок надання неякісного 

лікування, яке проводилося на підставі укладеного 28 грудня 2015 року 

договору про надання медичних послуг (хірургічне втручання) № 841. В 

подальшому медичний центр та пацієнт підписали Акт приймання-передачі 

виконаних робіт (наданих послуг) до договору про те, що пацієнту було надано 

послуги на суму 14 970,00 грн. та які були сплачені пацієнтом в повному обсязі. 

У п. 2 вищезазначеного Акту було вказано, що медичний центр повністю 

виконав взяті на себе за договором зобов'язання, а медичні послуги були надано 

в повному обсязі. Крім того, пацієнт під час виписки отримала Виписний 

епікриз про наступне: пацієнтка 20 років, яка знаходилася на стаціонарному 

лікуванні з 28.12.2015 р. по 29.12.2015 р. з діагнозом: набуті вправимі 

двосторонні прямі пахові грижі. Прооперована в плановому порядку, 
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28.12.2015 р. проведена операція: видалення пахової грижі з аллопластикою 

проленовими сітками 6*11 см з двох сторін. 

На післяопераційному прийомі, під час зняття швів пацієнтка помітила 

значне випинання з правого боку, про що був повідомлений хірург. Останній 

запевнив її у тому, що для загоювання необхідний більш тривалий час і 

випинання на місці проведеного хірургічного втручання з правого боку з часом 

зникне, а стан пацієнтки нормалізується. Проте, з плином часу стан пацієнтки 

не покращився, випинання не зникло. У зв'язку з цим пацієнтка звернулася за 

допомогою до Київської міської клінічної лікарні № 12, де лікуючий лікар  

поставив пацієнтці діагноз: правобічна коса пахова грижа. 

Остання повідомила лікаря Київської міської клінічної лікарні № 12 про 

раніше проведене хірургічне втручання з приводу правобічної пахової грижі 

28.12.2015 р. в цій ділянці, що також вбачалося з Виписки № 10901 із медичної 

картки стаціонарного хворого. У виписці також було вказано, що 28.12.2015 р. 

пацієнтці вже виконувалось оперативне втручання в цій ділянці. 09 серпня 2016 

року пацієнтці було проведено повторну операцію, в ході якої лікарем 

встановлено відсутність ознак попередньої пластики сітчатим 

аллотрансплантантом 6*11 см, тобто був встановлений факт того, що з правого 

боку операція не була проведена. 

З метою дотримання визначеного Договором обов'язкового порядку 

досудового врегулювання спору пацієнт зверталася до медичного центру з 

претензією від 22.09.2016 р. б/н. Вважала, що її права, як пацієнтки були 

порушені медичним центром, оскільки медичну допомогу було надано неякісно 

та не в повному обсязі з порушенням п. 4.1.3 Договору про надання медичних 

послуг. 

Разом з тим, вона не була проінформована про прогноз можливого 

розвитку захворювання, отримала не повну інформацію про запропоноване 

медичне втручання, у зв'язку з чим, некваліфікованими та неякісними 

послугами медичного центру їй  було завдано матеріальної та моральної шкоди. 
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Відповідно до п. 4.1.3 Договору про надання медичних послуг №841 від 

28.12.2015 року медичний центр зобов'язувався надати якісні та кваліфіковані 

медичні послуги пацієнту. Згідно висновоку експерта № 306/17 Державної 

установи «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» від 

27.09.2017 року, як вбачається з хірургічної практики, поява нової, або прояв 

існуючої пахової грижі через 8 місяців після операції є можливим, якщо 

аллопластика не виконувалась, або була виконана не в повному обсязі чи не 

правильно. В даному випадку, згідно виписки медичної карти стаціонарного 

хворого № 10901 КМКЛ №12 «.. .ознак попередньої пластики не виявлено…», 

що могло вказувати на те, що пластика не виконувалась, або була виконана 

неналежним чином. 

Отже, виникнення у пацієнта косої грижи справа та необхідність 

проведення повторного оперативного втручання є наслідком невірного, 

неякісного, або взагалі не проведеного хірургічного лікування у медичному 

центрі. Суд спирався на зазначені факти при частковому задоволенні позову. 

[138]. 

Іншим прикладом порушення умов договору шляхом надання 

неякісного лікування може слугувати судова справа, яка розглядалася 

Оболонським районним судом м. Києва за позовом пацієнта до ТОВ «Дентал-

про» про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, яка полягала в тому, 

що при пломбуванні зуба пацієнта лікар залишив в ньому частину інструмента.  

Між пацієнтом між та ТОВ «Дентал-про» (далі - лікарня) 16.01.2013 р. був 

укладений договір про надання стоматологічних послуг № 4058, згідно якого 

лікарня зобовязувалася надати медичні послуги у вигляді лікування та 

протезування зубів пацієнту. 

Суд встановив, що під час лікування трьохканального нижнього 46 зубу 

(як було вказано у позові), спеціалістом лікарні був зламаний і та залишений в 

каналі зубу пацієнта частина медичного стоматологічного інструменту, а також 

поставлена тимчасова пломба. При цьому на прохання та вимоги пацієнта 
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видалити чужорідне тіло, вона отримувала відмову, яка мотивувалася 

відсутністю відповідного медичного обладнання для проведення подібної 

процедури. Крім того, лікарем із організації лікарні не було повідомлено 

пацієнта про безпечність носіння протягом тривалого часу тимчасової пломби у 

випадку, якщо останній знадобиться час для прийняття рішення щодо 

видалення (або залишення) із каналу зубу частини інструменту. 

Суд з’ясував при дослідженні матеріалів справи, що п. 5.1 договору 

підписаного сторонами, при відсутності у виконавця технічних можливостей 

для виконання необхідних лікувальних заходів, останній залишив за собою 

право направити ацієнта до іншої спеціалізованої медичної організації. 

Врахувавши, що чужорідне тіло було занесене в зуб з вини працівника лікарні, 

то дана процедура повинна була здійснюватися за рахунок останнього.  

Пацієнт звернулась за консультацією до стоматологічної клініки 

«Аванто», де їй провели діагностику каналів зубу та 05.10.2013 р. та видалили 

залишену працівниками лікарні частину інструменту.  

За консультацію та зазначену процедуру позивач додатково сплатила 

2590 грн., що підтверджується актом виконаних робіт від 05.10.2013 р. та 

чеками № 0687 від 01.10.2013 р., № 0710 від 05.10.2013 р. 

У відповідності до п.п. 4.5, 10.2 укладеного між сторонами договору, 

пацієнт має право на відмову від медичного втручання та при наявності 

обґрунтованих претензій до якості і строків наданих послуг, вимагати від 

лікарні розірвання договору та відшкодування збитків. 

У відповідності до ст. 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана 

неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим 

правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної 

або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. 

Суд спираючи на ст. 1166 цивільного кодексу України вирішив 

задовольнити позов пацієнта [161]. 

Іншим проявом порушення умов договору можна розглядати відмову 



138 

 

 

 

надати медичну інформацію стосовно пацієнта. Аналіз судової практики 

свідчить про притягнення лікувального закладу до цивільно-правової 

відповідальності шляхом зобов’язання вчинити певні дії, а саме надати 

необхідну медичну інформацію. Дрогобицький міськрайонний суд Львівської 

області розглядав цивільну справу за позовом адвоката пацієнта до приватного 

підприємства «Стоматологічний центр» (далі - стоматологічний центр) в особі 

головного лікаря щодо зобов’язання відповідача надати йому наступну медичну 

інформацію та документи: завірену належним чином копію картки пацієнта - 

стоматологічного хворого з додатками (результатами всіх аналізів); прізвище, 

ім’я, по-батькові лікаря, який лікував, його кваліфікаційну категорію, завірену 

належним чином копію акту виконаних робіт на лікування пацієнта, завірену 

належним чином копію письмової угоди і гарантії на надані пацієнту послуги, 

завірену належним чином копію сертифіката якості на встановлені пацієнту 

імплантати, завірені копії квитанцій  оплати виконаних робіт. 

Суд встановив, що у 2016 році пацієнт звернулась до стоматологічного 

центру за медичною допомогою та розраховувала на надання їй послуг на 

відновлення здоров’я, а саме на лікування зубів. Стоматологічним центром  

були надані послуги по протезуванню зубів, за що були сплачені відповідні 

грошові кошти. Однак, після надання медичних послуг, у пацієнта виникли 

ускладнення зі здоров’ям, а саме біль, який змусив її звернутися за місцем свого 

тимчасового перебування клініки м. Лерія Португальської Республіки, де 

негайно видалили імплантати, які були встановлені стоматологічним центром. 

Це підтверджувалося завіреним нотаріально переведеним на українську мову 

висновком лікаря-стоматолога. Крім того, лікар-стоматолог клініки 

Португальської Республіки долучив до свого висновку вилучені імплантати та 

надав інші докази, які свідчать про неякісне лікування в Україні. У зв’язку із 

цим вона звернулась до стоматологічного центру з проханням надати її 

медичну картку та відшкодувати понесені нею збитки, проте їй було 

відмовлено з тієї причини, що у відповідності до норм чинного законодавства 
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не передбачалося надання пацієнтам медичної картки стоматологічного 

хворого. 

Суд задовольнив позов посилаючись на роз’яснення надані 

Конституційним судом України у рішенні від 30.10.1997 року (справа 

ОСОБА_6) частину п'яту статті 23 Закону України "Про інформацію", рішення 

в справі «К.Х. та інші проти Словаччини» (2009 р.) Європейський суд з прав 

людини та п.6 ч.1 ст.6, ст. 39 Основ законодавства про охорону здоров’я.[142] 

У спеціальній літературі міститься положення про те, що при 

притягненні закладів охорони здоров’я і лікарів до цивільно-правової 

відповідальності необхідно застосовувати положення закону України «Про 

захист прав споживачів». 

Так, С.В. Антонов зазначає, що Закон України «Про захист прав 

споживачів» поширюється і на відносини, які пов'язані з наданням медичних 

послуг, що гарантує споживачам додаткові права, а також встановлює вимоги 

щодо їх якості та підвищує відповідальність виконавців.[5, с. 82] 

В. Волков, Л. Дешко відзначають, що лікувальний заклад зобов'язаний 

надати кваліфіковану допомогу будь-кому, хто звернеться за нею. Це 

положення випливає з того, що відносини, які розглядаються, підпадають під 

дію закону Україні «Про захист прав споживачів» [20, с.43]. 

Цю позицію слід визнати обґрунтованою, оскільки судова практика 

визнає можливість поширення на відносини з надання медичної допомоги 

цього закону. 

Доцільним буде звернутися до судової практики. В червні 2008 року 

пацієнт звернулася до ТОВ «Стоматологічна поліклініка доктора Мєзєнцева», 

де 17.07.2008 року їй було встановлено коронки на тимчасовий клей, після чого 

було виконано протезування зубів, які не відновили жувальну функцію та 

висоту прикусу, що призвело до пошкодження передніх верхніх зубів, що 

підтверджується висновком спеціалістів Обласної стоматологічної поліклініки 

м. Харкова. 
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Московський районний суд м. Харкова розглянув справу встановив,  що 

між позивачкою та відповідачем був укладений усний договір про надання 

медичних - стоматологічних послуг, за яким ТОВ «Стоматологічна поліклініка 

доктора Мєзєнцева» надав пацінту медичну - стоматологічну послугу, а остання 

сплатила йому вартість даної послуги. Постановляючи рішення про часткове 

задоволення позову, суд керувався п. 7 ч. 1 ст. 1 закону України «Про захист 

прав споживачів», в частині підтвердження вчинення усного правочину, яке 

оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або 

іншими документами (далі - розрахунковий документ). Законодавчими 

підставами відшкодування шкоди позивачці суд вбачав у ч. 5 ст. 7, п. 1 ч. 3 ст. 

10, п. п. а), б), в) п. 12 ст. 1, п. 5 ч. 1 ст. 4  Закону України «Про захист прав 

споживачів» [156]. 

Основною умовою для притягнення особи до цивільно-правової 

відповідальності є протиправність поведінки, яка полягає в недотриманні або 

порушенні стороною умов договору про оплатне надання медичних послуг, 

вимог закону чи інших вимог, які ставляться до медичних дій. 

Наведені справи дають підстави для наступних висновків. Необхідність 

внесення змін до розділу ХІІ Основ законодавства України про охорону 

здоров’я шляхом додавання ст. 81, яку викласти в наступній редакції:  «Стаття 

81. Відповідальність пацієнта за порушення законодавства України про 

охорону здоров’я. 

1. Пацієнт при порушенні етичних норм поведінки при знаходженні у 

медичному закладі шляхом образи медичного персоналу та/або нанесення йому 

тілесних ушкоджень несе цивільну або кримінальну відповідальність залежно 

від ступеня тяжкості завданої шкоди. 

2. Пацієнт несе цивільну відповідальність за: 

- порушення права інших пацієнтів на медичну допомогу; 

-за нанесення шкоди діловій репутації медичного закладу шляхом 

безпідставних скарг пацієнта; 
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-за пошкодження або знищення матеріально-технічного устаткування 

лікувальної установи; 

-за порушення строків та/або порядку розрахунку за надані медичні 

послуги.» 

Аналіз судової практики дає підстави для висновку про необхідність 

доповнення ст. 80 Основ законодавства України про охорону здоров’я додати п. 

2 наступного змісту «Медичний заклад, незалежно від форми власності несе 

відповідальність за неналежне надання медичної допомоги, надання неякісної 

медичної допомоги, відмову надати медичну інформацію стосовно пацієнта, 

вимогу оплати медичної допомоги, яка має бути надана безоплатно.» 
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3.3. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності за 

шкоду заподіяну здоров’ю 

 

У зв’язку з розглядом питання про звільнення від відповідальності 

важливе значення набуває аналіз, в такому констексті, і вплив на вирішення 

цього питання так званої «лікарської помилки». 

Більшість вчених, які досліджують поняття «медичної» або як її ще 

називають «лікарської помилки», наголошують, що воно має медичний та 

юридичний аспекти. Ми поділяємо цю думку, водночас акцентуючи увагу на 

подвійній правовій природі медичної помилки, яка може виступати і як 

причина правопорушення, і як підстава для притягнення або звільнення від 

цивільно-правової відповідальності. 

Фізична особа звертається за медичною допомогою, очікуючи, що вона 

буде якісною і ефективною. Разом з тим, деякі з медичних маніпуляцій при 

помилкових діях медичних працівників завдають шкоду пацієнту і можуть 

закінчуватися летальним результатом або інвалідністю. 

Відповідно до ст. 1166 Цивільного кодексу України особа, яка завдала 

шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що ця шкода 

завдана не з її вини. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я 

або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у 

випадках, встановлених законом. 

Таким чином, при встановленні відсутності вини за вітчизняним 

законодавством особа звільняється від деліктної відповідальності. Якщо 

медична послуга надається на підставі договору із послугодавцем - суб'єктом 

підприємницької діяльності - останній відповідає перед пацієнтом незалежно 

від вини, за винятком випадку неможливості виконання внаслідок настання 

обставин непереборної сили або нещасного випадку. 

Досліджуючи питання відповідальності за шкоду, завдану пацієнту, 

вчені виділяють серед несприятливих результатів лікування лікарські помилки, 
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нещасні випадки, карні недогляди. [207, с. 234] 

Підставою звільнення від відповідальності медичної організації при 

настанні нещасного випадку (обмежена в часі подія або раптовий вплив на 

працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у 

процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду 

здоров’ю або настала смерть) також визнається наявність виправданого 

професійного медичного ризику, який не охоплюється категорією непереборної 

сили і в літературі розглядається як кваліфікований випадок з притаманними 

йому невідворотністю настання події і його надзвичайним характером. [39, с. 

1128-1130, 1132] 

Вперше термін «лікарська помилка» ввів у науковий оборот видатний 

вітчизняний хірург М. І. Пирогов, який визначив її як хибні висновки і дії 

лікаря при встановленні діагнозу захворювання, визначення тактики і методики 

його лікування. [1, с.5] 

Відомий патологоанатом академік І. В. Давидовський писав, що до 

лікарських помилок слід відносити лише добросовісну помилку лікаря, яка 

базується на недосконалості сучасного стану медичної науки та її методів 

дослідження чи викликана особливостями перебігу захворювання окремого 

хворого, або ту, що пояснюється нестачею знань чи досвіду лікаря.[186, с.112] 

Отже, медики визначають свої помилки в професійній діяльності як 

наслідок добросовісної омани за відсутності недбальства, халатності або 

невігластва, тобто за відсутності складу злочину; або неправильну дію (або 

бездіяльність) лікаря, основою якої є недосконалість сучасної медичної науки, 

незнання або невміння використати наявні знання на практиці.[41, с. 53-54] 

Серед представників юридичної науки також немає єдиної точки зору на 

визначення даного терміну. Аналіз юридичної літератури дає підстави виділити 

декілька підходів до визначення лікарської помилки. 

Перший, відповідно до якого основною характеристикою лікарської 

помилки є  дії або бездіяльність медичних працівників. 
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Так, С. В. Антонов визначає зміст медичної помилки як правомірні та 

обґрунтовані дії чи бездіяльність особи, яка надає медичні послуги (допомогу), 

несприятливий наслідок яких пов'язаний з недосконалістю та обмеженістю 

методів і засобів сучасної медичної науки, важкими об'єктивними умовами 

медичного втручання, атиповою будовою тіла чи функціонування окремих 

органів, нестандартними реакціями організму пацієнта на застосування 

медичних препаратів чи процедур та виникає незалежно від уважності та 

професійності медичного працівника, при відсутності в діях (бездіяльності) 

медичного працівника умислу чи інших ознак складу цивільного 

правопорушення. [6, с. 11-12] 

О. О. Прасов вважає, що лікарські помилки необхідно розглядати у 

широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні — як винні, так і 

невинні діяння, а у вузькому — лише невинні діяння медичних 

працівників.[107, с. 94] 

Я. Лейбович говорить про лікарські помилки як про невірні, несумлінні 

дії при наданні медичної допомоги або догляді за хворим. [68, с.48] 

Другий підхід передбачає, що лікарською помилкою є дефект надання 

медичної допомоги, який у вузькоспеціалізованій літературі пов’язується з 

неправильними діями медичного персоналу, який характеризується 

добросовісною помилкою за відсутності ознак умисного чи необережного 

злочину.[85, с.240] 

Так, В.І. Акопов визначає лікарську помилку як помилку лікаря в 

професійній діяльності внаслідок добросовісної помилки при відсутності 

недбалості, халатності або невігластва. [2, с. 312 ] 

На противагу йому, С. Г. Стеценко розглядає лікарську помилку як 

дефект надання медичної допомоги, пов'язаний з неправильними діями 

медичного персоналу, які характеризуються як добросовісний помилкою за 

відсутності ознак зловмисного чи необережного проступку. [200, с. 55] 

У цьому зв’язку І. Ф. Огарков висловлювався про лікарські помилки як 
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про некарні добросовісні хиби за відсутності недбалості, халатності, 

легковажного відношення лікаря до своїх обов'язків, що потягло за собою 

погіршення стану здоров'я пацієнта або його смерть. [98, с.101] 

Деякі автори, даючи визначення лікарської помилки як сумлінної 

помилки лікаря в діагнозі, методах лікування, виконанні операцій тощо, 

акцентують увагу на причинах її виникнення - об'єктивних і суб'єктивних, і 

відносять до них недосконалість медичних знань, техніки, недостатність знань 

у зв'язку з недостатнім досвідом роботи. [57, с.146] 

Погоджуємось з думкою Т. В. Заварзи, яка вважає, що бачення у 

лікарській помилці двох таких аспектів як добросовісна помилка та провина 

медичного працівника є невірним, оскільки за умови виконання лікарем своїх 

обов'язків та дотримання встановлених стандартів не може йти мова про 

наявність вини у його діях, а, отже, і про відповідальність. [44, с. 119] 

З юридичної точки зору, у контексті правових наслідків, лікарська 

помилка є протиправним діянням (дією або бездіяльністю), яке є однією з умов 

відповідальності. Водночас у медичній літературі термін «лікарська помилка» 

застосовується в розумінні безвинної помилки лікаря, що виключає 

відповідальність. 

Дослідження поняття «лікарської помилки» дає підстави для виділення її 

характерних ознак. І.Я. Сенюта, розглядаючи її як підставу притягнення до 

цивільно-правової відповідальності, до характерних ознак відносить настання 

цивільно-правової відповідальності за результатами правової кваліфікації 

діяння та тонку межу з професійними злочинами і відмінність за обсягом 

шкоди: при злочинах – тяжкі наслідки, що є оцінним поняттям, проте, як 

правило, передбачають смерть, тяжкі тілесні ушкодження. Крім того, 

відмінність полягає у добросовісності помилки, не пов’язаної з недбалим і 

несумлінним ставленням до виконання професійних обов’язків. [186, с. 370] 

З такою позицією не можна цілком погодитися, оскільки на нашу думку, 

не всі лікарські помилки є підставою для притягнення до цивільно-правової 
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відповідальності. Лікарськими є тільки такі помилки у формі дії або 

бездіяльності медичних працівників, які мають «казуальний характер». [96, 

с.39] В той же час, тільки визнання випадку казусу дає підставу виключити 

застосування цивільно-правової відповідальності. 

На нашу думку, характерними ознаками лікарської помилки є 

спеціальний суб’єкт (ним завжди виступає фізична особа, до якої 

законодавством встановлені особливі вимоги) та неправильні дії при наданні 

медичної допомоги. 

Лікарською помилкою є помилка, яка має місце внаслідок неправильних 

дій лікаря в процесі постановлення діагнозу або призначення лікування.[96, c. 

39] 

Аналіз нормативно-правових актів свідчить, що у законодавстві дотепер 

поняття «медична помилка» не визначено. Відтак, актуальним є питання не 

тільки про його законодавче закріплення, але й відмежування його від 

лікарської помилки. Це є в край важливим з огляду на вирішення питання про 

притягнення до цивільно-правової відповідальності або звільнення від неї. 

Головною тезою правознавців є те, що медична помилка це недбалі, 

несумлінні, необережні дії та прийоми з надання медичної допомоги (послуг), 

результатом яких виявилося тілесне ушкодження або смерть пацієнта. Тобто,  

медичні помилки завжди тягнуть за собою цивільно-правову відповідальність. 

[74, с.100] 

Можна стверджувати, що терміни «лікарська помилка» та «медична 

помилка» застосовуються як синоніми, хоча термін «лікарська помилка» 

певною мірою обмежує суб’єктний склад, оскільки помилки можуть 

припуститися особи, які відносяться до іншого медичного персоналу 

лікувального закладу. 

Медичні помилки прийнято поділяти на ті, які викликані суб’єктивними 

причинами та ті, які викликані об’єктивними причинами [234, с. 490; 202, с.61].  

Так, до першої групи відносять помилки, яких припускаються медичні 
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працівники, що необґрунтовано відступають від встановлених медичних 

стандартів, діють необережно, самовпевнено чи допускають необґрунтований 

ризик при недостатності досвіду чи знань. Такі помилки можливі, наприклад, 

при неуважному обстеженні, неадекватній оцінці клінічних та лабораторних 

даних, неврахуванні чи переоцінці результатів консультацій інших спеціалістів, 

а також при недбалому виконанні операцій та інших лікувально-

профілактичних заходів, догляді та спостереженні за пацієнтом, загальній 

незадовільній організації різних етапів медичної допомоги в медичному 

закладі, зокрема при веденні документації, при порушенні деонтологічних та 

інших вимог щодо інформування пацієнта про стан його здоров'я. [202, с.61] 

До другої групи відносять об'єктивні труднощі діагностики деяких 

захворювань; атиповий розвиток захворювання, індивідуальні аномалії 

анатомічної будови тіла чи функціонування організму пацієнта; алергічні 

реакції, які неможливо було передбачити при стандартному медичному 

втручанні (діагностуванні чи лікуванні); несприятливі умови або обставини 

здійснення медичного втручання; дії (бездіяльність) медичних працівників, що 

не порушують встановлені законом та підзаконними актами правила, але якими 

заподіяли шкоду здоров'ю пацієнта чи його смерть внаслідок недосконалості 

медичної науки на даному етапі її розвитку. [74, с. 101] 

Також виділяють припустиму (безвинну) і неприпустиму(винну) 

лікарську помилку. 

До припустимої лікарської помилки відносять добросовісну оману 

лікаря, яка ґрунтується на недосконалості сучасного стану медичної науки та її 

методів дослідження або спричинена особливостями перебігу захворювання 

окремого хворого, або пояснюється недостатніми знаннями і досвідом лікаря, 

чи неможливістю передбачення негативних наслідків. При цьому основним 

критерієм лікарської помилки є добросовісна омана лікаря без елементів 

недбалості, зловживання та професійної некоректності [39, с. 1130; 249, с. 15], 

помилкові дії лікаря при встановленні діагнозу або лікуванні хворого, 
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обумовлені станом медичної науки на даному етапі її розвитку, особливими, 

несприятливими умовами й обставинами надання медичної допомоги або 

нестачею лікарського досвіду, зроблені при відсутності усвідомлення 

небезпеки, без передбачення можливості заподіяння шкоди або при впевненості 

в запобіганні їй. До неприпустимої відносять всі інші помилки. 

У літературі також виокремлюють окремі різновиди помилок: 

діагностичні (помилки в розпізнаванні захворювань та їх ускладнень як-то 

помилковий діагноз хвороби чи ускладнення), тактичні (як правило є 

наслідком діагностичних прорахунків), організаційні (помилки в організації 

надання тих чи інших видів медичної допомоги, створенні необхідних умов 

функціонування тієї чи іншої служби), технічні (помилки у проведенні 

діагностичних і лікувальних процедур, маніпуляцій, методиках операцій), 

деонтологічні медичні помилки (помилки в поведінці лікаря, його спілкуванні з 

хворими та їхніми родичами, колегами, медичними сестрами, санітарками) та 

помилки в заповненні медичної документації та інші помилки. [41, с. 53-54] 

З іншого боку, медики акцентують увагу тільки на двох видах 

лікарських  помилок – діагностичних і деонтологічних. Так, перший вид 

помилок поділяється на чотири етапи залежно від того, на якому етапі процесу 

діагностики, вони були допущені, зокрема це помилки: 1) при оцінці скарг та 

симптомів; 2) постановці попереднього діагнозу; 3) диференційній діагностиці; 

4) постановці клінічного діагнозу. [41, с. 54-55] 

Водночас деонтологічними помилками є неточне розуміння пацієнтом 

інформації, отриманої від лікаря. Значний обсяг інформації про медицину, 

доступ до соціальних мереж, самостійне вивчення методів дослідження та 

лікування, поступово трансформують основу цих взаємин від патерналізму до 

принципів співпраці та взаємної довіри. Недооцінка лікарями значення активної 

ролі пацієнта в процесі лікування призводить до негативних наслідків. Такі 

помилки досить часто зустрічаються в лікарській практиці. Зменшити їх 

кількість можуть рівні, довірливі взаємини, що спираються на досягнення 
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сучасної медичної науки, дотримання медиками відповідних технологій, 

високий професійний рівень медичного персоналу. [41, с. 55] 

На сьогодні відсутність визначення як поняття «лікарська помилка», так 

і її змісту в кінцевому рахунку призводить до відсутності чіткого розмежування 

підстав звільнення або притягнення до відповідальності медичного закладу 

(медичного персоналу). 

Важливим з точки зору правових наслідків є визначити характер 

помилки, до якої категорії помилок вони належать, чи є всі ознаки, тому що 

саме це впливає на юридичну відповідальність. 

Вирішення даної проблеми вбачається у внесенні змін до закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я» у Розділ ХІІ, де 

закріпити поняття «медичної помилки», її ознаки, що має значення для 

вирішення питань і персональної відповідальності медичних працівників, і 

майнової відповідальності медичних установ та звільнення від неї. 

Особливість лікарської помилки зумовлена суб'єктивним відношенням 

лікаря до негативних результатів у вигляді професійного незнання. Суб'єктивна 

сторона цього діяння може охоплюватися лише необережністю чи взагалі бути 

безвинним діянням. Отже, залежно від виду (винна чи безвинна) лікарська 

помилка може виступати обставиною, яка пом'якшує чи виключає 

відповідальність лікаря (медичного працівника), порівняно з іншими видами 

неналежного надання медичних послуг. 

Впровадження «доказової медицини» в рамках сучасної медичної 

реформи має стати ефективним інструментом захисту інтересів як лікарів, так і 

пацієнтів. 

Ефективність будь-якого методу лікування або лікарського препарату 

має бути доведеною, тобто базуватися на принципах доказової медицини. 

Наказом від 28.09.2012 № 751 Міністерство охорони здоров’я 

затвердило методику розробки та впровадження медичних стандартів медичної 

допомоги на засадах доказової медицини та методику розробки системи 
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індикаторів якості медичної допомоги. Вони мають забезпечити єдині, сучасні, 

науково-обґрунтовані підходи до розробки медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини. 

Разом з тим Міністерство охорони здоров’я не встановило, які наслідки 

така стандартизація буде мати на відповідальність медичних закладів або 

приватно практикуючих лікарів. 

Для того аби дати відповідь на це запитання доцільним вбачається 

звернутися до поняття доказової медицини, її характериних ознак, значення 

уніфікованих клінічних протоколів та клінічних настанов та наслідків їх 

використання для пацієнта та лікаря з юридичної точки зору. 

Поняття «доказова медицина» (еvidence-bаsed мedicine) було введене в 

обіг канадськими вченими з Університету імені Макмастера в 1990 році. 

Існують різні визначення медицини, заснованої на доказах. 

У вітчизняному законодавстві визначення доказової медицини міститься 

на рівні підзаконних нормативно-правових актів (Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в 

системі Міністерства охорони здоров’я України»), нею відповідно є 

добросовісне, точне і свідоме використання кращих результатів клінічних 

досліджень для вибору лікування конкретного пацієнта. Цілі впровадження 

доказової медицини у вітчизняну систему охорони здоров’я не визначені, що 

дає підстави вважати нею підставу звільнення від юридичної відповідальності 

за несприятливі або негативні (в тому числі) летальні наслідки надання 

медичної допомоги. 

Вищезазначений Наказ Міністерства охорони здоров’я № 751 визначає 

механізм розробки та впровадження науково обґрунтованих медичних 

стандартів та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги 

на засадах доказової медицини для забезпечення якості, доступності та 

ефективності медичної допомоги на основі принципів наступництва та 
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безперервності надання, упорядкування та виключення дублювання медичних 

втручань і процедур, застосування медичних технологій та лікарських засобів з 

науково-доведеною ефективністю. Так, уніфікований клінічний протокол 

медичної допомоги - документ, що розробляється на основі клінічної настанови 

з урахуванням можливостей системи охорони здоров’я, за наявності стандарту 

медичної допомоги відповідно до нього та визначає процес надання медичної 

допомоги, обсяг та її результати при певному захворюванні та затверджується 

Міністерством охорони здоров’я України.  

Проведений аналіз свідчить про те, що якщо лікарем був поставлений 

діагноз і лікування проводилося відповідно до уніфікованого клінічного 

протоколу, лікар та лікувальний заклад звільняється від відповідальності за 

наслідки лікування. 

Доцільним буде звернутися до судової практики. Попаснянський 

районний суд Луганської області розглянув справу за позовом  пацієнта до 

Державного закладу «Дорожня клінічна лікарня ст. Донецьк» ДП «Донецька 

залізниця» (далі – ДКЛ ст..Донецьк) про надання неналежної якості медичної 

допомоги. 

Суд встановив, що вперше пацієнт перебувала на стаціонарному 

лікуванні в ендокринологічному відділенні ДКЛ ст..Донецьк з 14 по 28 серпня 

2007 року, куди була направлена лікарем-ендокринологом вузлової лікарні 

ст..Попасна ДП «Донецька залізниця». При цьому, при надходженні до лікарні 

пацієнт скаржилася на загальну слабкість, задишку в спокої і при фізичному 

навантаженні, плаксивість, дратівливість. У відділенні була обстежена згідно 

діючих стандартів в Україні: визначався рівень гормонів щитовидної залози ТЗ 

і Т4, УЗД щитовидної залози (висновок - гіперплазія правої частки, дифузні 

зміни щитовидної залози). Також була оглянута лікарями невропатологом та 

урологом, які виставили відповідні діагнози та призначили відповідне 

лікування. В результаті обстеження було встановлено наступний діагноз: 

основний - вузловий зоб справа, еутиреоз; супутній - вегетативна судинна 
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дистонія, пароксизмальна течія зі схильністю до кризам змішаного ґенезу, 

вертеброгенная цервікоторакалгія, хронічний піелонефріт. У відділенні 

отримувала лікування у відповідності із встановленим діагнозом, що 

підтверджується даними історії хвороби, та була виписана з поліпшенням і з 

рекомендаціями щодо подальшого прийому лікарських препаратів, зокрема Л-

тироксину. 

Наступна госпіталізація пацієнта в ендокринологічне відділення ДКЛ 

ст..Донецьк була з 25 січня по 08 лютого 2008 року. У відділенні пацієнт знов 

була обстежена різними лікарями та отримувала відповідне лікування, після 

чого була виписана з поліпшенням, отримавши при цьому лікарські 

рекомендації. 

Третя госпіталізація в ендокринологічне відділення ДКЛ ст..Донецьк 

була з 01 по 12 грудня 2008 року. У відділенні пацієнт знову була обстежена 

різними лікарями та отримувала відповідне лікування, після чого була виписана 

з поліпшенням, отримавши при цьому лікарські рекомендації. Четверта 

госпіталізація позивачки в ендокринологічне відділення ДКЛ ст..Донецьк 

відбулася через два роки з 06 по 19 березня 2012 року. При цьому, з анамнезу 

було встановлено, що останні два роки позивачка не приймала лікарський засіб 

Л-тироксин, незважаючи на рекомендації лікаря приймати постійно зазначений 

препарат. У відділенні позивачка знову була обстежена різними лікарями та 

отримувала відповідне лікування, після чого була виписана з поліпшенням, при 

цьому позивачці був призначений Л- тироксин в дозі 25 мкг на добу. 

Представник ДКЛ ст..Донецьк стверджував, що лікування позивачки 

проводилось відповідно до норм та стандартів охорони здоров'я, затверджених 

Наказом МОЗ від 22.05.2009 №356, №507 від 28.12.2002 р.. Встановлено, що 

пацієнт постійно виписувалась з лікарні з поліпшенням стану здоров'я, при 

цьому оперативного втручання не потребувала, оскільки операції з 

аутоімунним тиреоїдитом на щитовидній залозі не проводяться. 

Враховуючи надані сторонами пояснення та письмові докази, судом 
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була призначена судово-медична експертиза, проведення якої було доручено 

експертам Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи МОЗ 

України. При цьому за наслідками експертного дослідження група експертів 

прийшла до наступного висновку: «Згідно з представленою на розгляд 

медичною документацією, в період з 2007 по 2012 роки пацієнт п'ять разів 

перебувала на стаціонарному лікуванні в ДКЛ ст..Донецьк. Із них - чотири рази 

у зв'язку з плановим обстеженням та лікуванням ендокринної патології (в 

якості основного захворювання) та, одноразово, в 2009 році мала місце 

ургентна госпіталізація з приводу алергологічного захворювання. 

Виходячи з аналізу даних, викладених в медичних картах стаціонарного 

хворого на ім'я пацієнта, за період стаціонарних лікувань в ендокринологічному 

відділенні вказаного медичного закладу комплекс проведених клініко-

інструментальних та лабораторних обстежень, а також призначена 

медикаментозна терапія являлися адекватними як встановленим діагнозом, так і 

загальному стану хворої і, в цілому, відповідали стандартам та протоколам 

надання медичної допомоги у відношенні відповідної категорії хворих; 

призначення здійснювалися за відповідними показаннями та згідно 

загальноприйнятих методик. В наданій медичній документації були відсутні 

об'єктивні дані, що могли б свідчити про негативний вплив ліків, які 

призначалися лікарями-ендокринологами пацієнту в зазначені терміни 

стаціонарного лікування в умовах ДКЛ ст..Донецьк у період з 2007 по 2012 

роки». 

Суд визнав, що позовні вимоги пацієнта були необгрунтованими, а тому 

в задоволені позову відмовив. [168].  

На сьогодні в нормативно-правових актах відсутнє визначення поняття 

«медична помилка» / «лікарська помилка» та змісту, що призводить до 

відсутності чіткого розмежування підстав звільнення чи притягнення до 

відповідальності медичного закладу (медичного персоналу). 

Ознаками лікарської помилки є: спеціальний суб’єкт, яким завжди 



154 

 

 

 

виступає фізична особа, до якої законодавством встановлені особливі вимоги та 

неправильні дії при наданні медичної допомоги, які називають дефектами. 

Також варто відмітити, що саме поняття «лікарська помилка» 

етимологічно включає у себе лише таку категорію медичних працівників, як 

лікарі, а помилки при наданні медичних послуг може здійснити і інший 

медичний персонал. 

Отже, при застосуванні її у юридичній практиці варто використовувати 

термін «медична помилка» якщо мова йде про притягнення/звільнення від 

цивільно-правової відповідальності або «професійна помилка медичного 

працівника» як підставу для притягнення до кримінально-правової 

відповідальності. 
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Висновки до Розділу ІІІ 

Підставою виникнення деліктної відповідальності є порушення 

медичними працівниками абсолютного права людини на здоров’я. 

Необхідними умовами цього виду відповідальності є протиправність діяння, 

шкода, причинно-наслідковий зв’язок  між діяннями і шкодою. Вина не є 

обовязковою умовою відповідальності. 

На нашу думку визначення моральної шкоди, яке міститься у п. 3 

Постанові Пленуму Верховного суду України №4 від 31.03.95р. «Про судову 

практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди», як 

втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, 

або інших негативних  явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі 

незаконними діями або бездіяльністю інших осіб та зміст встановлений п.2 ст. 

23 Цивільного кодексу України дає підстави для висновку про те, що необхідно 

враховувати особливий фідуцарний характер відносин «лікувальний заклад 

(лікар)-пацієнт, на рівні з відшкодування моральної шкоди грішми також має 

бути принесення вибачень потерпілій стороні. 

Рішення про договірну відповідальність приймається за наявності 

договірного зобов'язання між сторонами, а за відсутності договірного 

зобов'язання припустимо вирішувати питання про покладення на винну сторону 

деліктної відповідальності. Крім того, як свідчить судова практика притягнення 

до деліктної відповідальності можливе і за наявності підписаного договору про 

наданнямедичних послуг у випадку порушення права на здоров’я пацієнта. 

Аналіз укладених договорів дає підстави зробити висновок, що до 

юридичних підстав притягнення до відповідальності пацієнта необхідно 

відносити наступні: 

- пацієнт не дотримується етичних норм поведінки при знаходженні 

у медичному закладі та ображає медичний персонал та/або наносить йому 

тілесні ушкодження. У такому випадку порушується право лікаря на повагу до 

його професійної діяльності, честі та гідності як людини, крім того, між лікарем 
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та пацієнтом втрачаються довірчі відносини, які є запорукою лікування. 

Відповідальність має наставати, на нашу думку у вигляді припинення надання 

медичної допомоги такому пацієнту, за умови, що це не загрожуватиме життю 

хворого і здоров'ю населення. 

- пацієнт порушує право інших пацієнтів на якісну медичну 

допомогу. Якщо пацієнт непоінформував медичних працівників про наявність 

висококонтактної хвороби, яка є загрозою для населення або психічного 

захворювання. До висококонтакних хвороб відносять: туберкульоз, венеричні 

захворювання, СНІД. Залежно від виду захворювання або тяжкості завданої 

шкоди пацієнта може бути притягнено до цивільної або кримінальної 

відповідальності. Видом цивільної відповідальності має бути стягнення 

моральної шкоди та відшкодування витрат на лікування пацієнтам, здоровю 

яких була завдана шкода. 

- нанесення шкоди діловій репутації медичного закладу шляхом 

безпідставних скарг пацієнта, звернення до засобів масової інформації з 

оприлюдненням такої скраги. Керівник такого закладу має право притягнути 

пацієнта до цивільно-правової відповідальності шляхом відшкодування 

моральної шкоди. 

- пошкодження або знищення матеріально-технічного устаткування 

лікувальної установи. Таке пошкодження має фіксуватися у Акті складеному в 

пристуності двої свідків та лікаря цієї установи. Відповідальністю пацієнта 

буде відшкодування матеріальних збитків. 

- порушення строків та/або порядку розрахунку за надані медичні 

послуги. 

Необхідність доповнення нормою про відповідальність медичного 

закладу зумовлена розвитком правовідносин у сфері здійснення медичної 

діяльності та реформами, які проподяться у нашій державі. Пропонуємо ст. 80 

Основ законодавства України про охорону здоров’я пунктом 2 «Медичний 

заклад, незалежно від форми власності несе цивільну відповідальність за 
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неналежне надання медичної допомоги, надання неякісної медичної допомоги, 

відмову надати медичну інформацію стосовно пацієнта, вимогу оплати 

медичної допомоги, яка має бути надана безоплатно.» 

Проведене дослідження дає підстави стверджувати про необхідність 

внесення змін до розділу ХІІ Основ законодавства України про охорону 

здоров’я шляхом додавання ст. 81, яку викласти в наступній редакції:  «Стаття 

81. Відповідальність пацієнта за порушення законодавства України про 

охорону здоров’я. 

1. Пацієнт винний у порушенні етичних норм поведінки при 

знаходженні у медичному закладі шляхом образи медичного персоналу та/або 

нанесення йому тілесних ушкоджень несе цивільну або кримінальну 

відповідальність залежно від тяжкості шкоди. 

2. Пацієнт несе цивільну відповідальність за: 

- порушення права інших пацієнтів на якісну медичну допомогу; 

-за нанесення шкоди діловій репутації медичного закладу шляхом 

безпідставних скарг пацієнта; 

-за пошкодження або знищення матеріально-технічного устаткування 

лікувальної установи; 

-за порушення строків та/або порядку розрахунку за надані медичні 

послуги.» 

Впровадження «доказової медицини» в рамках нової «медичної 

реформи» має стати ефективним інструментом захисту інтересів як лікарів так і 

пацієнтів. 

На сьогодні в нормативно-правових актах відсутнє визначення поняття 

«медична помилка» / «лікарська помилка» та змісту, що призводить до 

відсутності чіткого розмежування підстав звільнення чи притягнення до 

відповідальності медичного закладу (медичного персоналу). 

Ознаками лікарської помилки є: спеціальний суб’єкт, яким завжди 

виступає фізична особа, до якої законодавством встановлені особливі вимоги та 
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неправильні дії при наданні медичної допомоги, які називають дефектами. 

Також варто відмітити, що саме поняття «лікарська помилка» 

етимологічно включає у себе лише таку категорію медичних працівників, як 

лікарі, а помилки при наданні медичних послуг може здійснити і інший 

медичний персонал. 

Дослідження свідчиь про те, що при застосуванні її у юридичній 

практиці варто використовувати термін «медична помилка» якщо мова йде про 

притягнення/звільнення від цивільно-правової відповідальності або 

«професійна помилка медичного працівника» як підставу для притягнення до 

кримінально-правової відповідальності. 

Проведений аналіз свідчить про те, що якщо лікарем був поставлений 

діагноз і лікування проводилося відповідно до уніфікованого клінічного 

протоколу, лікар та лікувальний заклад звільняється від відповідальності за 

наслідки лікування. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках сформульовані наукові положення та отримані результати, 

що спрямовані на вирішення наукового завдання та сформульовано висновки, 

пропозиції та рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, 

зокрема: 

1. Медична допомога є діяльністю з метою задоволення потреб у 

підтриманні здоров’я пацієнта на різних рівнях, у якого виникає конституційне 

право на отримання такої допомоги, але формою реалізації такого права і, 

одночасно, надання медичної допомоги є надання послуг на основі договору 

або в силу закону.  

2. Рівнями надання медичної допомоги є критичний, при якому 

надається екстрена медична допомога, профілактичний, діагностичний і 

лікувальний.  

3. Надання медичної допомоги характеризується специфічним 

суб’єктним складом – з одного боку, фізична особа, а з іншого - суб’єкт 

надання медичної допомоги, який має бути професійно підготовленим, 

допущеним до цієї діяльності шляхом отримання ліцензії, і здійснювати свою 

діяльність відповідно до встановлених законодавством вимог. 

4. Медична допомога надається у формі медичної послуги, яку отримує 

пацієнт шляхом звернення до закладу охорони здоров’я або фізичної особи-

підприємця, який проводить медичну діяльність. Така послуга завжди 

оплачується її замовником, яким можуть бути держава, органи місцевого 

самоврядування, юридичні та фізичні особи. 

5. Медичні правовідносини є комплексними і регулюються нормами 

різних галузей права: адміністративного, права соціального забезпечення, 

цивільного. 

6. Звертаючись до закладу охорони здоров’я, фізична особа реалізує своє 

конституційне право на медичну допомогу, вступаючи з ним у правові 



160 

 

 

 

відносини, і залежно від форми надання медичної послуги фізична особа 

обирає найбільш прийнятний для себе варіант одержання медичної допомоги – 

безкоштовно, платно або страхову. 

7. Класифікацію закладів охорони здоров’я можна провести, взявши за 

основу змішаний критерій, який включає в себе розподіл закладів охорони 

здоров’я за територіальним принципом та нозологічною формою захворювання 

на: I. Лікувально-профілактичні заклади: 1)лікарняні заклади, які в свою чергу 

поділяються на багатопрофільні, однопрофільні, спеціалізовані та особливого 

типу; 2) амбулаторно-поліклінічні заклади; 3) заклади переливання крові, 

швидкої та екстреної медичної допомоги; 4) санаторно-курортні заклади. II. 

Фармацевтичні (аптечні) заклади. III. Інші заклади. IV. Заклади медико-

соціального захисту. 

8. Динамічний розвиток суспільства, в тому числі у медичній сфері 

ставить на порядок денний питання взаємовідносин лікаря і пацієнта, їх прав та 

обов’язків, до яких належить і конституційне право на медичну допомогу, яке 

також закріплюється у Основах законодавства України про охорону здоров’я та 

Цивільному кодексі України, де посідає важливе місце серед особистих 

немайнових прав, що забезпечують природнє існування фізичної особи. Права 

лікарів, їх реалізація та захист ставиться на друге місце після прав пацієнтів. З 

огляду на недостатньо конкретизоване закріплення прав учасників медичних 

правовідносин пропонуємо віднести до професійних прав лікарів наступні: 

право лікаря на повагу до професійної діяльності, що включає ставлення 

пацієнта з повагою до лікаря та заборону словесної або будь-якої іншої образи; 

право на проведення лікування відповідно до обраного пацієнтом методу, що 

означає право лікаря на не втручання пацієнтів, родичів пацієнтів у процес 

лікування за виключенням відмови від лікування; під час здійснення медичної 

діяльності лікар має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, 

Етичним кодексом лікаря та договором про надання медичної допомоги/послуг, 

необхідні для належного виконання договору; право утворювати громадські 
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об’єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, 

підвищення професійного рівня; ставити запитання та бути обізнаним щодо 

образу життя пацієнта; право на інформацію стосовно здоров’я пацієнта 

необхідну для здійснення лікування; право припинити лікування якщо лікар 

відчуває, що є етичний або персональний конфлікт між ним та пацієнтом; право 

не зазнавати дискримінації з боку будь-якого пацієнта, медичної установи, 

колег або будь-якої іншої особи на підставі раси, статі, походження або будь-

якої іншої підстави; право на власну безпеку, що включає право на фізичну 

автономію та право бути вільним від проявів насилля; право на вільне 

розпорядження своїм понаднормовим часом роботи. 

9. В роботі, на підставі аналізу Декларації обґрунтовано висновок про те, 

що вона не забезпечена реальними інститутами та механізмами правореалізації. 

Ми можемо констатувати, що Декларація - це фіксація наміру вступити у 

правові відносини, але в цьому плані вона не має характеру договору, хоча і 

санкціонована іншою стороною. Інша сторона прийняла цей намір, але не 

оформила до кінця правовідносини, які склалися, оскільки відсутнє узгодження 

істотних умов, що відносяться до предмету, прав та обов’язків сторін, ціни, 

відповідальності. Шляхом заповнення і підписання Декларації пацієнт реалізує 

своє право на вибір лікаря, а не право на медичну допомогу. 

10. Договори про надання медичних послуг є різновидом договору про 

надання послуг. Аналіз зазначених договорів дає підстави для висновку, що 

вони, як правило, мають модельний характер, а також мають особливу правову 

природу. 

11. Незалежно від форми реалізації права на медичну допомогу 

фізичною особою (шляхом одержання безоплатної медичної допомоги через 

мережу державних та комунальних медичних закладів або шляхом укладання 

цивільно-правових договорів чи через механізм медичного страхування) за 

своєю правовою природою договір про надання медичних послуг є договором 

приєднання, що підтверджується практикою укладення таких договорів. 
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12. Договір про надання платних медичних послуг має низку 

особливостей, які виділяють його серед інших видів цивільних договорів: 

проведення обов’язкової консультації лікаря перед укладенням договору без 

якої неможливо визначити необхідний обсяг медичних послуг пацієнту; 

особливий довірчий характер відносин між лікарем та пацієнтом (як правило, 

фізична особа звертається до лікарів або медичного закладу, яких 

рекомендували його друзі, родичі або знайомі); строк виконання не завжди 

закінчується розрахунками між сторонами, а діє до повного виконання 

зобов’язань взятих сторонами в договорі, які можуть виражатися у контрольних 

обстеженнях після надання медичної допомоги або реабілітації; ризиковість; 

відсутність конкретного переліку і обсягу дій, які будуть необхідні стороні 

(пацієнту) при наданні медичної допомоги, зважаючи на об’єкт зазначеного 

договору. 

13. У договорах про надання медичних послуг необхідно передбачити 

порядок передоплати за медичні послуги, підстави та порядок відмови пацієнта 

на кожній стадії надання медичної допомоги.  

14. Методи лікування поділяються на протокольні, альтернативні або 

експериментальні. В роботі дається характеристика особливостей кожного з 

цих методів лікування. 

15. Предметом договору про надання медичних послуг може бути 

надання стандартних послуг або виконання медичних послуг з використанням 

альтернативного методу лікування або експериментального, коли в цьому 

виникає необхідність. 

16. Стадіями (етапами) надання медичної допомоги є консультація/ 

огляд, обстеження, встановлення діагнозу, затвердження схеми та методу 

лікування, лікування. На кожній стадії надання медичної допомоги в договорі 

мають бути встановлені права та обов’язки сторін. 

17. До підстав розірвання договору про надання медичних послуг 

необхідно віднести порушення правил внутрішнього розпорядку медичного 
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закладу, образу та/або нанесення тілесних ушкоджень медичному персоналу 

пацієнтом, відмова пацієнта від лікування, не здійснення оплати за надані 

медичні послуги. 

18. Визначення моральної шкоди, яке міститься у п. 3 Постанові 

Пленуму Верховного суду України №4 від 31.03.95р. «Про судову практику в 

справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди», як втрати 

немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших 

негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями 

або бездіяльністю інших осіб та зміст встановлений п.2 ст. 23 Цивільного 

кодексу України дає підстави для висновку про те, що необхідно враховувати 

особливий фідуціарний характер відносин «лікувальний заклад (лікар)-

пацієнт», на рівні з відшкодування моральної шкоди грішми також має бути 

принесення вибачень потерпілій стороні. 

19. Аналіз практики укладених договорів дає підстави для висновку, що 

до юридичних підстав притягнення до відповідальності пацієнта необхідно 

відносити наступні: пацієнт не дотримується етичних норм поведінки при 

знаходженні у медичному закладі та ображає медичний персонал та/або 

наносить йому тілесні ушкодження; пацієнт порушує право інших пацієнтів на 

якісну медичну допомогу; нанесення шкоди діловій репутації медичного 

закладу шляхом безпідставних скарг пацієнта, звернення до засобів масової 

інформації з оприлюдненням такої скарги; пошкодження або знищення 

матеріально-технічного устаткування лікувальної установи; порушення строків 

та/або порядку розрахунку за надані медичні послуги. 
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Додаток А 

 

Додаток № _____ 

до Договору про надання медичних послуг 

№_____ від _________________р. 

 

Згода на лікування малолітньої дитини 

Я (Ми), ___________________________________________________ - 

мати (батько, опікун) малолітньої дитини 

_____________________________________________, __________року 

народження (далі - дитини), як особа(и), що за законом представляє (ють) 

інтереси цієї неповнолітньої (малолітньої) особи, даю(ємо) усвідомлену згоду 

на здійснення їй медичних втручань в медичному закладі: «_______________», 

визначених планом лікування, а саме: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________. 

Я (Ми) підтверджуємо, що під час консультації з лікуючим лікарем 

_______________ «__»________________р. мені (нам) повно та доступно 

пояснено мету запропонованих досліджень та лікувальних заходів, 

попереджено про стан здоров’я дитини, про всі ризики та можливі ускладнення 

запланованих медичних втручань.  

Отримавши повну та доступну інформацію про медичні втручання та 

порядок надання медичних послуг, я (ми) мав (ла; ли) час та можливість все 

обміркувати, порадитися із іншими особами, чию думку я (ми) вважаю (ємо) за 

необхідне почути, та прийняти усвідомлене рішення погодитися на 

запропонований лікуючим лікарем план лікування дитини.   

Своїм підписом я (ми) погоджую(ємо) запропонований лікуючим 

лікарем план лікування дитини, лікувальні засоби та медичні матеріали.  
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Я (Ми) погоджуюся з тем, що в процесі лікування дитини, при 

необхідності, лікар може самостійно змінити раніше обрану тактику (план) 

лікування з метою досягнення кращого результату.  

Я (Ми) зобов’язуюся проконтролювати, щоб дитина виконувала всі 

рекомендації лікуючого лікаря та здійснювали необхідні гігієнічні заходи. 

Мені (нам) були пояснені всі можливі наслідки лікування. 

Я (Ми) також мав (мала) можливість запитувати лікаря про все, що мене 

цікавило. 

Я (Ми) уважно ознайомився(лася; лися) з даним документом і розумію 

(ємо), що він має юридичну силу і несе для мене (нас) правові наслідки. 

Даний документ є Додатком і невід'ємною частиною Договору про 

надання медичних послуг № ____ від ___________________р.. 

 

Підпис матері (батька, опікуна) дитини 

 ___________________/__________________/   

 «____»______________200___р., 
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