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ВСТУП 

Актуальність теми. Сфера охорони здоров’я представляє собою складний 

комплекс суспільних відносин – медичних, фінансових, управлінських, 

організаційних, які регулюються різними галузями законодавства. Відносини 

виникають також між пацієнтом і лікарем (медичною установою) на основі 

договору і мають приватний характер. 

Сучасний підхід до регулювання та розуміння медичних послуг ґрунтується 

на ідеях та принципах, закладених на різних історичних етапах. Передумовою 

зародження правового регулювання медичних послуг стала необхідність чіткого 

регламентування діяльності лікаря (медичної установи), визначення їх прав та 

обов’язків, а також способів захисту суб’єктивних прав учасників правовідносин у 

сфері медичної діяльності.  

На міжнародному рівні право людини на здоров’я, а отже й на медичну 

допомогу було визнано в 1948 році Всесвітньою декларацією прав людини. 

Ухвалені документи міжнародного значення, присвячені правам пацієнта: 

рекомендації Ради Європи по правам хворого і вмираючого (1976 р.); резолюція 

Асамблеї ВОЗ «Про здоров’я для всіх» (1977 р.); Хартія з прав пацієнтів лікарні 

(1979 р.); а згодом – Лісабонська декларація про права пацієнта (1981р.); Права 

пацієнта в Європі (ВОЗ, 1993 р.); Амстердамська декларація про політику в галузі 

забезпечення прав пацієнта в Європі (ВОЗ, 1994 р.). Перелічені акти міжнародного 

характеру регулюють окремі аспекти прав пацієнта та їх дотримання у сучасних 

умовах. 

У медичній практиці виникають щоразу нові питання, які зумовлюють 

необхідність правового вирішення. Час від часу з’являлися наукові дослідження, 

в яких зверталася увага на доцільність запровадження більш детальної 

визначеності у правах та обов’язках лікаря (медичної установи) і пацієнта, 

упорядкування їх взаємин. 

Для досягнення цієї мети в системі відносин «лікар-пацієнт» вкрай потрібні 

комплексні правові дослідження і законодавчі рішення на національному рівні, 
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спрямовані на їх регулювання. Договір про надання медичних послуг є однією з 

найпоширеніших підстав виникнення правовідносин з надання медичних послуг, 

який виконує роль основного правового регулятора реалізації прав і законних 

інтересів його учасників: лікарів, медичних закладів і пацієнтів. 

При здійсненні медичної діяльності, лікар (медичний заклад) щодня 

зіштовхується з необхідністю документарного оформлення відносин з пацієнтами, 

починаючи з питань забезпечення необхідним для роботи оснащенням, 

медикаментами, співпрацею з іншими лікарями (медичними закладами) і 

закінчуючи безпосередньою реалізацією основного виду діяльності – надання 

платних медичних послуг пацієнтам. Договір дає можливість уникнути 

непорозумінь між сторонами, всебічно врахує інтереси лікаря (медичного закладу) 

та пацієнта, є запорукою усунення можливих конфліктів в майбутньому. 

При укладанні договорів про надання медичних послуг повинні бути 

враховані такі аспекти, як вид медичних послуг (спеціалізація), специфіка послуги 

(амбулаторне лікування, медичне оперативне втручання) тощо. Виходячи із аналізу 

практичної діяльності, неможливо мати один уніфікований шаблон договору про 

надання медичних послуг, який би застосовувався в усіх випадках, а тим більше не 

можна брати за основу загальноприйняті в практиці типові договори про надання 

послуг. Договір про надання медичних послуг – це цілком новий для загальної 

юридичної практики акт, підготовка якого потребує певного розуміння специфіки 

медицини. 

Цивільний кодекс України не передбачає в системі договірних зобов’язань 

надання медичних послуг, як окремого різновиду договору. Положення чинного 

законодавства України в галузі медицини не забезпечують належного регулювання 

відносин щодо надання медичних послуг, не встановлюють гарантій захисту прав 

та інтересів як пацієнтів, так і медичних установ. Положення чинного 

законодавства України навіть не містять визначення терміну «медична послуга». 

Не прийняті стандарти якості медичних послуг. Акти цивільного законодавства не 

передбачають спеціальних положень щодо особливостей укладання та виконання 

договорів про надання медичних послуг. Питання відповідальності лікарів та 
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медичних закладів за ненадання чи неякісне надання медичних послуг 

врегульовані суперечливо та неоднозначно. Тому необхідно привести медичне 

законодавство у відповідність до вимог сьогодення. Це, в свою чергу, потребує 

застосування позитивного зарубіжного досвіду з урахуванням процесу приєднання 

України до європейських правових стандартів і тенденції гармонізації українського 

законодавства з правом Європейського співтовариства. 

В українській юридичній науці відсутні комплексні дослідження договірних 

зобов’язань у сфері надання медичних послуг. У роботах вітчизняних авторів 

досліджені лише окремі питання надання медичних послуг. Зокрема, в таких 

монографічних та дисертаційних роботах: А. М. Савицької «Возмещение ущерба, 

причиненного ненадлежащим врачеванием» (1982 рік); О. І. Смотрова «Договір 

щодо оплатного надання медичних послуг» (2003 рік); С. Б. Булеци «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 рік); О. В. Крилової «Цивільно-правове регулювання 

відносин по наданню медичної допомоги» (2006 рік); С. В. Антонова «Цивільно-

правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю при наданні платних 

медичних послуг» (2006 рік); О. О. Прасова «Право на медичну допомогу та його 

здійснення» (2007 рік); Т. В. Волинець «Цивільно-правові засоби здійснення права 

на медичну допомогу» (2008 рік) та в наукових розвідках останнього часу: 

С. В. Михайлова «Цивільно-правова відповідальність у сфері надання медичних 

послуг»; Г. Я. Оверко «Відшкодування моральної шкоди, заподіяної при наданні 

медичних послуг в Україні»; В. О. Савченко «Медичні послуги як об’єкт 

цивільних правовідносин»; М. М. Самофал «Цивільно-правове регулювання 

надання медичних послуг дітям»; Т. В. Заварзи «Цивільно-правова 

відповідальність лікувальних закладів за заподіяння шкоди неналежним 

лікуванням»; С. Б. Булеци «Цивільні правовідносини, що виникають у сфері 

здійснення медичної діяльності: теоретичні та практичні проблеми».  

Вагомий внесок у розвиток договірних зобов’язань у різних сферах послуг 

відіграли наукові розробки М. І. Брагінського, В. І. Бобрика, Д. В. Бездітка, 
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М. В. Болотіної, С. Б. Булеци, В. А. Васильєвої, І. В. Венедіктової, Н. О. Давидова, 

О. В. Дзери, М. М. Дякович, Ю. О. Заіки, А. С. Довгерта, О. С. Йоффе, 

О. О. Кармази, О. О. Красавчікова, Н. С. Кузнєцової, В. М. Коссака, В. А. Комарова, 

О. В. Кохановської, В. В. Луця, Р. А. Майданика, Л. В. Малюги, О. В. Меліхова, 

Г. А. Миронової, О. А. Підопригори, З. В. Ромовської, І. Я. Сенюти, І. В. Спасибо-

Фатєєвої, К. М. Степанова, Р. О. Стефанчука, С. Г. Стеценка, С. Я. Фурси, 

Л. В. Федюк, Є. О. Харитонова, Я. М. Шевченко, С. І. Шимон, Р. Б. Шишки та 

інших. 

Слід констатувати фрагментарний характер дослідження проблематики 

пов’язаної із договірними зобов’язаннями у сфері надання медичних послуг, а 

дослідження медичних послуг радянськими науковцями було здійснене в умовах 

інших економічних відносин. Тому відсутність фундаментальних теоретико-

правових досліджень у нових суспільно-економічних умовах зумовило 

необхідність комплексного дисертаційного дослідження договірних зобов’язань 

у сфері надання медичних послуг і удосконалення законодавства в сфері 

регулювання саме договірних зобов’язань з надання медичних послуг.  

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

дослідження виконане в рамках науково-дослідної проблематики кафедри на 

2012-2014 рр. «Удосконалення механізму правового регулювання у світлі 

новелізації цивільного законодавства» (номер державної реєстрації роботи 

0112U003754) та 2016-2018 рр. «Проблеми уніфікації цивільного законодавства 

України з правом ЄС» (номер державної реєстрації роботи 0116U001703). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування 

теоретичних засад договірних зобов’язань у сфері надання медичних послуг, а 

також одержання науково обґрунтованих і достовірних висновків, пропозицій, які 

можуть бути використані як при подальших дослідженнях, так і правозастосовній 

та нормотворчій діяльності. 

Визначена мета наукового дослідження зумовила необхідність розв’язання 

таких основних задач: 



8 
 

 дослідити ґенезу зародження та розвитку договірних зобов’язань у 

сфері надання медичних послуг; 

 визначити місце договору про надання медичних послуг в системі 

зобов’язального права; 

 здійснення теоретичного аналізу правової регламентації відносин з 

надання платних медичних послуг та їх особливостей;  

 з’ясувати юридичну природу договірного правовідношення в медичній 

сфері та виокремити конструктивні ознаки, що є характерними для усіх видів 

договорів про надання медичних послуг; 

 проаналізувати зміст договорів про надання медичних послуг, зокрема 

особливості предмету окремих договорів про надання медичних послуг; 

 з’ясувати правове становище, обсяг прав і обов’язків учасників 

договірних правовідносин з надання платних медичних послуг; 

 проаналізувати сучасний стан наукових досліджень поняття та змісту 

цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди у сфері надання медичних 

послуг; 

 розглянути особливості цивільно-правової відповідальності за 

невиконання чи неналежне виконання договору про оплатне надання медичних 

послуг; 

 визначити елементи складу правопорушення як підстави настання 

договірної та деліктної цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди 

при наданні платних медичних послуг; 

 розробити пропозиції та рекомендації щодо упорядкування механізму 

договірного регулювання медичних послуг з метою удосконалення чинного 

законодавства України та практики його застосування. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають з договірних 

зобов’язань у сфері надання медичних послуг. 
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Предмет дослідження становлять договірні зобов’язання у сфері надання 

медичних послуг, нормативні акти у сфері охорони здоров'я, правозастосувальна 

практика. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає система 

наукових принципів і діалектичного методу пізнання. 

При проведенні дисертаційного дослідження використовувались 

загальнонаукові методи: формально-юридичний, порівняльно-правовий, а також 

спеціальні наукові методи логічного, системно-структурного та порівняльного 

аналізу, які у сукупності були застосовувані для з’ясування сутності договірних 

зобов’язань у сфері надання медичних послуг, засад їх регулювання у цивільному 

праві України, визначення характеру медичних послуг. 

Метод історичного аналізу застосовувався головним чином для встановлення 

чинників формування договірних зобов’язань у сфері надання медичних послуг та 

тенденцій розвитку. Метод логічного аналізу використовувався при дослідженні 

змісту норм, що регулюють договірні зобов’язання у сфері надання медичних 

послуг у сучасному цивільному праві України та міжнародних договорах. 

Філософсько-діалектичний метод дав можливість визначити сутність правової 

категорії медичної послуги як предмету договору, окреслити об’єктивні економічні 

передумови для формування цього правового інституту. Метод системно-

структурного аналізу слугував з’ясуванню місця договірних зобов’язань у сфері 

надання медичних послуг у системі зобов’язального права та у загальній 

договірній класифікації; основою дослідження співвідношення понять «медична 

послуга» і «медична допомога»; «медична помилка» і «професійна помилка». 

Індуктивний метод дозволив одержати необхідні знання, йдучи від одиничного до 

загального. За допомогою порівняльного методу проведено аналіз законодавства 

України та зарубіжних країн, яке регулює оплатні договірні відносини з надання 

медичних послуг, що дозволяє виділити не тільки спільне, але й відмінне в 

регулюванні зазначених відносин, виявити прогалини в цивільному законодавстві 

України, вирішити питання про використання зарубіжного досвіду. Він також 

дозволив порівняти становлення договірних відносин про оплатне надання 
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медичних послуг у різні періоди часу, відповідно, показати еволюцію розвитку 

законодавства. Теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених-цивілістів, фахівців у галузі медичного права. 

Використання вищезазначених методів в комплексі було направлене на 

максимально об’єктивне та достеменне дослідження зазначеної проблеми. 

Дослідження поставленої проблеми здійснювалось через призму поєднання 

договірної свободи з нормативною регламентацією, що сприяє більш повному та 

адекватному регулюванню тих чи інших відносин, які складаються в процесі 

надання медичних послуг. Нормативне закріплення загальних положень або 

окремих видів договорів про надання медичних послуг не слід розглядати як 

самоціль, а як засіб ефективного регулювання відносин, що склалися. У процесі 

дослідження використовувались теоретичні підходи і практичні висновки, що 

отримали втілення в працях вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній цивілістичній науці комплексним дослідженням договірних 

зобов’язань у сфері надання медичних послуг. У дисертації обґрунтовані 

концептуальні підходи до правового регулювання договірних зобов’язань у сфері 

надання медичних послуг. Наукову новизну дисертації становлять такі основні 

положення: 

Вперше: 

1. визначена структура механізму забезпечення права на охорону здоров'я 

шляхом аналізу правових форм надання медичних послуг, яка включає: з’ясування 

правової природи договірних відносин з надання медичних послуг, їх місця в 

системі права, а також їх співвідношення з іншими правовідносинами, що 

виникають у зв’язку з наданням медичної допомоги; передумови й підстави 

виникнення правовідносин з надання медичних послуг; елементи правовідносин з 

надання медичної послуги; виявлення особливостей виконання зобов’язання з 

оплатного надання медичної послуги; 

2. визначено поняття договору про надання медичних послуг як 

домовленість, за якою одна сторона (лікар, медичний заклад) зобов’язується 
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надати відповідну медичну послугу за зверненням іншої сторони (пацієнта), 

спрямовану на відновлення та підтримання його здоров'я, а пацієнт зобов’язується 

сплатити за неї грошову суму, визначену в договорі; 

3. запропоновано впровадити ліцензійний порядок здійснення незалежної 

професійної діяльності самозайнятими особами у сфері охорони здоров’я; 

4. здійснено класифікацію договорів про надання медичних послуг 

залежно від природи, сфери застосування та особливостей, за різноманітними 

критеріями. Останні можна умовно поділити на такі, що притаманні договорам 

загалом (наприклад, залежно від виду договору, строку дії договору і т.д.) та такі, 

що властиві виключно договорам про надання медичних послуг; 

5. визначено поняття медичної інформації, під якою слід розуміти 

інформацію про стан здоров'я фізичної особи, а також мету проведення 

запропонованих досліджень і лікувальних заходів; прогноз можливого розвитку 

захворювання, в тому числі наявності ризику для життя і здоров'я; інформацію, що 

міститься в історії хвороби та інших відповідних медичних документах, що 

стосуються стану здоров'я та можуть слугувати для подальшого її лікування; 

інформацію про наявні у сучасній медицині засоби лікування, методи діагностики, 

профілактики захворювань. Повнолітня та неповнолітня фізична особа має право 

на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі на 

ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються її здоров'я; 

6. запропоновано авторське визначення поняття «медична послуга» – 

визначена договором дія чи комплекс дій лікаря (медичної установи) – 

послугодавців, спрямована на діагностику, лікування або профілактику лікування 

захворювання, яка є самостійним виокремленим об’єктом і має вартісну оцінку; 

7. обґрунтовано висновок, що медична помилка – це дії чи бездіяльність 

медичного працівника (медичної установи), які надають медичні послуги, що 

полягають в неправильно поставленому діагнозі, неправильному виборі методу або 

засобів лікування, порядку їх здійснення, що призвело до заподіяння шкоди 

здоров'ю пацієнта, за відсутності в діях (бездіяльності) медичного працівника 

умислу чи інших ознак складу злочину; 
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8. запропоновано висновок про те, що протиправність у медичній сфері 

може полягати як у порушенні договірних обов’язків, так і протиправній поведінці, 

яка має ознаки делікту. У першому випадку йдеться про договірну 

відповідальність, в другому – деліктну; 

9. обґрунтовано позицію, що документування інформованої згоди 

пацієнта на медичне втручання шляхом підписання формуляра без вказання прав 

та обов’язків сторін не дає можливості захистити права лікарів (медичних закладів) 

і пацієнтів у разі їх порушення;  

10. доведено, що якщо стан пацієнта не дозволяє йому висловити свою 

волю, наприклад, укласти договір про надання медичних послуг, а медичне 

втручання невідкладне, питання про його проведення в інтересах пацієнта вирішує 

консиліум лікарів, а при неможливості зібрати консиліум – безпосередньо 

лікуючий (черговий) лікар з наступним повідомленням посадових осіб лікувально-

профілактичної установи. 

Удосконалено: 

11. правові позиції щодо виокремлення трьох рівнів в системі джерел 

права, які регулюють договірні відносини у сфері охорони здоров'я та надання 

медичних послуг: універсальний, комплексний і спеціалізований. До 

універсального належать, насамперед, міжнародно-правові акти, які містять 

положення, спрямовані на врегулювання відносин у сфері прав людини. До 

комплексного належать нормативно-правові акти, які регулюють відносини в 

медичній сфері, в тому числі прийняті відповідно до міжнародних договорів, 

підписаних Україною. Спеціалізований рівень охоплюється нормативними актами, 

які покликані регулювати безпосередньо договірні відносини в сфері охорони 

здоров'я та надання медичних послуг; 

12. положення про класифікацію особистих немайнових прав у сфері 

охорони здоров'я, а саме: право на звернення за медичною послугою; право на 

відмову від медичної послуги; право на припинення медичної послуги; право на 

участь у медичних експериментах; право на донорство крові та її компонентів; 

право на трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів; права, пов’язані 
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із здійсненням репродуктивних функцій за допомогою медичних засобів; право на 

медичну інформацію, пов’язану із станом свого здоров'я; 

13. підходи щодо аналізу природи, сфери застосування та особливостей 

договорів про надання медичних послуг. 

Набули подальшого розвитку: 

14. наукові позиції про право на охорону здоров'я як особисте немайнове 

право людини, яке забезпечується публічно-правовими і приватно-правовими 

засобами; 

15. аргументи щодо законодавчого визначення якості медичних послуг, під 

якою розуміється сукупність характеристик послуги, які визначають її здатність 

задовольняти встановлені або передбачувані потреби пацієнтів; 

16. наукові підходи щодо законодавчого та доктринального визначення 

протиправності дій лікаря. До останніх належать дії, які не відповідають 

нормативно встановленим положенням стандартів, інструкцій з надання медичних 

послуг, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері 

охорони здоров’я, умовам договору, а також загальноприйнятим і науково 

обґрунтованим вимогам, що сформувалися протягом тривалого часу у медичній 

науці. Дію виконавця медичної послуги слід вважати протиправною у тому 

випадку, якщо вона заборонена законом, іншим правовим актом або суперечить 

закону, іншому правовому акту та умовам договору про надання медичних послуг; 

17. правові позиції щодо законодавчого визначення основних принципів 

реабілітаційних послуг: індивідуальний підхід до пацієнта; принципи 

поступовості; систематичність; циклічність; індивідуалізація програми 

реабілітації; етапність реабілітації; безперервність та інтенсивність упродовж усіх 

етапів реабілітації; 

18. наукове обґрунтування доцільності законодавчого та доктринального 

визначення моральних страждань, під якими пропонується розуміти пережиті 

особою почуття приниження, роздратування, пригніченості, гніву, сорому, 

розпачу, неповноцінності, стану психологічного дискомфорту, які можуть бути 

викликані заподіянням шкоди у сфері надання медичних послуг, у тому числі 
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спотворенням відкритих частин тіла людини шрамами та рубцями; розкриттям 

медичної таємниці тощо. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання сформульованих у ній висновків:  

- у науково-дослідній сфері, зокрема, при вдосконаленні інститутів 

цивільного права, в першу чергу договірного права: вони будуть корисними при 

вивченні групи договорів про надання медичних послуг, здійсненні досліджень з їх 

систематизації; 

- у сфері правотворчості, при вдосконаленні чинного законодавства 

може бути використана низка пропозицій щодо вдосконалення деяких норм 

Цивільного кодексу України, Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров'я». Положення дисертації направлені на уніфікацію понять та 

термінології у чинному законодавстві, а також гармонізацію норм національного 

права з правовими актами країн Євросоюзу; 

- у правозастосовчій сфері висновки дослідження можуть бути 

корисними при тлумаченні положень законодавства судовими органами; 

- у навчально-методичній роботі матеріали наукової роботи можуть бути 

використані в підручниках та навчальних посібників з Цивільного права України, 

при викладанні курсів «Договірне право», «Зобов’язальне право», «Медичне 

право» і підготовці відповідних спецкурсів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою. У дисертаційному дослідженні викладені теоретичні 

положення, висновки та рекомендації, отримані авторкою на основі особистого 

аналізу та вивчення наукових джерел, нормативних актів, матеріалів 

правозастосовчої практики. Усі сформульовані в дисертації положення та 

висновки ґрунтуються на власних дослідженнях. В опублікованому у співавторстві 

навчальному посібнику особистим внеском здобувача є власні теоретичні розробки 

положень щодо складання засновницьких документів юридичних осіб; визначення 

поняття та змісту цивільно-правового договору; характеристики окремих видів 



15 
 

договорів в цивільному праві України; звернення фізичних осіб як форми реалізації 

права на захист їх цивільних прав та інтересів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження були оприлюднені на: міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 90-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. 

Маслова (м. Харків, 16 березня 2012 р.); ХІХ звітній науково-практичній 

конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. 

Львів, 7-8 лютого 2013 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Особливості формування законодавства України на сучасному етапі 

державотворення» (м. Івано-Франківськ, 14 березня 2013 р.); международной 

научно-практической конференции «Современные взгляды на систему права» (г. 

Москва, 20 апреля 2013 г.); IV международной научной конференция «Вклад 

молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь» (г. Минск, 24 

мая 2013 г.); круглому столі «Права людини в сфері охорони здоров'я України: 

проблеми доктрини і практики»(м. Київ, 24 вересня 2013 р.); ХХ звітній науково-

практичній конференції «Проблеми державо-творення і захисту прав людини в 

Україні» (м. Львів, 6-7 лютого 2014 р.); міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 92-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, 

професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 28 лютого 

2014 р.); міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій ювілею 

академіка С. В. Ківалова (м. Одеса, 16–17 травня 2014 р.); міжнародній науковій 

конференції «Римське право і сучасність» (м. Одеса, 6 червня 2014 р.); 

всеукраїнській науково-практичній конференції «Політико-правові реформи та 

становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Херсон, 10-11 жовтня 2014 

р.); ХХІ звітній науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 12-13 лютого 2015 р.); Medzinárodná 

vedecká konferencia «Právna veda a prax v treťom tisícročí» (Košice, Slovenská 

republika, 27-28 február 2015 r.); міжнародній науково-практичній конференції 

«Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у 

сучасних реаліях» (м. Київ, 20 листопада 2015 р.). 
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Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані 

в дисертації, відображено в одній одноособовій монографії, навчальному 

посібнику, 22 наукових статтях, з яких 17 – у виданнях, які входять до переліку 

наукових фахових видань, 4 статтях у виданнях іноземних держав, 14 тезах 

доповідей на конференціях, в одній главі науково-практичного коментаря 

Господарського кодексу України. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ  

 

 

1.1 Становлення законодавства у сфері надання медичних послуг 

 

Ґрунтовне дослідження законодавства, наукових праць, дослідження історії 

формування правового погляду на взаємовідносини лікаря та пацієнта, безумовно, 

допомогло б з’ясувати складні питання реформування законодавства в сфері 

медичної діяльності. Історичні пам’ятки культури минулого доводять, що 

регулювання медичної діяльності не обмежувалось виключно моральними 

нормами. Вже в кодексі царя Хаммурапі (стародавній Вавилон) понад 2000 років 

до н.е. містяться свідоцтва законодавчого регулювання взаємовідносин лікаря і 

хворого. Це правила надання медичної допомоги, оцінка роботи лікаря, плата за 

різноманітні види медичної допомоги, відповідальність за помилку – лікар, який 

«оперуючи ножем, спричинив смерть пацієнтові, карався відтинанням пальців» 

[367]. Закони Ману (стародавня Індія) регулювали відповідальність за неправильне 

лікування, розголошення лікарської таємниці. Відповідно до римського права до 

лікарських помилок зараховували і недосвідченість, і необережність лікаря, і 

ненадання хворому медичної допомоги. Інститут доручення (mandatum) регулював 

надання послуг особами вільних професій, у тому числі лікарями [72, с. 8-9]. 

Розвиток філософських питань етики і моралі в стародавній Греції знайшов 

вираження в систематизованих правилах Гіппократа, які протягом багатьох віків 

були мірилом високих моральних принципів лікаря. Разом з напрацюванням 

законів, які ставили до лікаря надвисокі професійні і етичні вимоги, розроблялися і 

норми звільнення лікаря від відповідальності, якщо хворий помирав «проти волі 

лікуючого». Гідними продовжувачами гіппократівського гуманізму були лікарі 

Стародавнього Риму – Асклепіад, Гален, Цельс. А римське право як 

неперевершене джерело для наступної правотворчості також не залишило поза 

увагою взаємовідносини лікаря і пацієнта. Зокрема, ним було розмежовано поняття 
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«умисних і необережних дій лікаря», допускалася правомірність дій лікаря, якщо 

смерть хворого була обумовлена «важкістю захворювання» [72, с. 8, 66-67]. 

Правове регулювання відносин лікаря і хворого будувалося на традиціях 

приватного права і зазвичай розглядалося країнами Європи, що сприйняли 

принципи римського приватного права як цивільний договір, за яким лікар брав на 

себе обов’язок по лікуванню пацієнта. Так, у Франції отримав визнання принцип 

контракту на медичне обслуговування, що укладався між хворим і лікарем, 

причому лікар не відповідав за свої помилки та невміння, оскільки пацієнт сам 

його обрав. Відповідальність мала місце лише при навмисних діях лікаря. У 

Німеччині та Австрії також відносини лікаря і пацієнта були складовою частиною 

приватного права і суперечки щодо належності лікування розглядалися в судовому 

порядку за цивільним позовом, обґрунтувати і довести який мав пацієнт [327, с. 

12].  

У ХХ столітті гасло захисту прав людини зумовлює втілення у кодифікаціях 

нового змісту приватного права. В Цивільному кодексі Квебеку з’явилися статті, 

які присвячені регулюванню прав особи, зокрема норми щодо згоди на медичну 

допомогу [22, с. 25]. 

За Російськими літописами відомі випадки фізичного покарання лікарів після 

смерті їх пацієнтів. Перші норми, пов’язані з договором про надання медичних 

послуг з’явилися в Х ст. н.е., за часів, коли існувала народна, монастирська та 

світська медицина. Основи регулювання медичної діяльності містилися і в Руській 

Правді [101]. Згодом у ХIХ ст. в Росії був прийнятий Звід законів, однією зі 

складових якого був Лікарський статут [261, с. 559-620]. Він вводив окремі 

елементи цивільно-правового регулювання відносин по наданню медичної 

допомоги, зокрема порядок оплати медичних послуг. 

У 1924 р. Всеросійський центральний виконавчий комітет і Рада народних 

комісарів РРФСР (ВЦВК і РНК РРФСР) прийняли постанову, яка регулювала 

професійну діяльність медичних працівників. Такий Декрет ВЦВК і РНК «Про 

професійну роботу і права медичних працівників» став першим радянським 

Лікарським статутом. В 1937 р. була прийнята постанова РНК СРСР «Про порядок 
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проведення медичних операцій». ЇЇ видання було обумовлено запровадженням 

хірургічних операцій з трансплантації, і лише в 1969р. законодавство про охорону 

здоров’я було кодифіковано з прийняттям Основ законодавства СРСР і радянських 

республік про охорону здоров’я. 

У радянський період правове регулювання відносин, пов’язаних з наданням 

медичних послуг, здійснювалося різними галузями права. Проте безпосередні 

відносини між медичним закладом і пацієнтом, що звернувся за медичною 

допомогою, будувалися як правило, за патерналістською моделлю. Це зумовило 

широко розповсюджену уяву людей про власне здоров’я як про щось на зразок 

державної, казенної власності, а лікар був призначений державою для управління 

нею [220, с. 7]. При такому підході етичні принципи вважалися достатніми для 

регулювання відносин по наданню медичних послуг, тому що в соціалістичній 

охороні здоров’я презюмувалася відсутність конфліктів між лікарем і пацієнтом, їх 

інтереси співпадали[216, с. 93-94]. Медична деонтологія СРСР мала істотні 

відмінності від західної медичної етики і розглядалася західними вченими як 

специфічно радянське явище. І хоча питанням етики та деонтології, безумовно 

приділялось багато уваги, юридична сторона питання взаємовідносин сторін при 

наданні медичної допомоги заперечувалась. «Юридичні тонкощі і казуси», 

розмежування юридичної і медичної відповідальності розглядалося як негативні 

примхи капіталізму, «далекі від практики радянських лікарів» [337, с. 45-51]. 

Ігнорування правової сторони відносин уповільнило і розвиток юридичних 

досліджень у цій галузі.  

Протягом багатьох років лікарська практика не рідко порушувала нові 

питання, які потребували правового вирішення. Інколи висвітлювалися 

дослідження як в періодичних виданнях, так і в науковій літературі, де зверталася 

увага на більш детальне розкриття прав та обов’язків лікаря і пацієнта, 

злагодженості їх взаємин, надання цим відносинам приватного характеру. За 

змістом досліджень американського вченого Р. Вітча у сучасному суспільстві 

етика Гіппократа має застосовуватись не безумовно, оскільки недоліками її є 

корпоративність, обмеженість дії рамками професійного співтовариства і 
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відсутність визначення права пацієнта на отримання інформації про стан свого 

здоров’я [48, с. 90-93], а отже проглядається доцільність введення юридичної 

норми. 

Отже, в результаті даних досліджень в більшій мірі визнавалося вірним, що 

саме правова норма має визначити модель поведінки лікаря, відповідність його дій 

і дій пацієнта при укладенні договорів про надання медичних послуг, прийняття 

обома сторонами відповідальних і узгоджених рішень.  

В 1948 році Всесвітньою декларацією прав людини було визнано право 

людини на здоров’я на міжнародному рівні. Відповідно визнавалося і право на 

медичну допомогу. Широкого застосування набув термін «права пацієнта» в 70-х 

роках ХХ століття. В цей час були прийняті документи міжнародного значення, які 

присвячувалися правам пацієнта, зокрема: рекомендації Ради Європи по правах 

хворого і вмираючого (1976р.); резолюція Асамблеї ВООЗ «Про здоров’я для всіх» 

(1977р.); Хартія з прав пацієнтів лікарні (1979); а згодом – Лісабонська декларація 

про права пацієнта (1981р.); Права пацієнта в Європі (ВОЗ, 1993р.); Амстердамська 

декларація про політику в галузі забезпечення прав пацієнта в Європі (ВОЗ, 

1994р.). Однак, вище згадані документи лише частково регулюють окремі аспекти 

прав пацієнта та їх належне дотримання у сучасних умовах.  

Для впорядкування відносин у системі «лікар – пацієнт» вкрай потрібні 

комплексні правові дослідження і запровадження законів на національному рівні, 

спрямованих на їх регулювання. Перш за все це мають бути цивілістичні 

дослідження. Це обумовлено тим, що основні принципи медичної етики 

стосуються приватної сфери людини. Так, американські вчені Т.Л. Бошам і Д.Ж. 

Чайлдресс до таких принципів відносять: принцип автономії (respect for autonomy); 

принцип «не нашкодь» (non malfeasance); благодіяння (beneficence); 

справедливості (justice). Використання цих принципів регулюється правилами: 

правдивості (veracity), приватності (privacy), конфіденційності (confidentiality), 

достовірності (fidelity), інформованої згоди (informed consent) [48, с. 93-94]. 

Зазначені принципи є головними в цивільно-правовому регулюванні відносин 

лікаря та пацієнта. Так, принцип автономії включає правило інформованої 
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добровільної згоди на медичне втручання, яке допускає, що пацієнт добровільно й 

усвідомлено дає дозвіл на медичне втручання у своє життя, який базується на 

розумінні інформації, яку останній надав. Принцип «не нашкодь» зобов’язує не 

наносити шкоди іншій людині (пацієнту). 

Відносини лікаря і пацієнта під правовим кутом зору тривалий час не 

розглядалися, а отже можна зробити висновок, що вони вимагають детальної 

правової регламентації.  

В теорії держави і права існують різні критерії класифікації нормативно-

правових актів, серед яких найпоширенішим є юридична сила, за якою всі 

нормативно-праві акти прийнято поділяти на дві групи - закони і підзаконні акти. 

Традиційно на вершині піраміди нормативно-правових актів, які регулюють 

ті чи інші суспільні відносини стоїть – Конституція, як основоположний правовий 

акт будь-якої держави. У ст. 3 Конституції України проголошується, що: «людина, 

її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави…». Тобто, такі поняття як життя і 

здоров’я повинні бути пріоритетними, вихідними передумовами для реалізації 

державою її соціальної політики. З цього положення також випливає і те, що вплив 

держави на людину не може бути безмежним і в будь-якому випадку він повинен 

опиратися на ті права і свободи, якими людина наділена від природи. Також у 

Конституції України закріплено, що права і свободи людини є невідчужуваними та 

непорушними (ст. 21) і вони не можуть бути скасовані та не допускається 

звуження їхнього змісту та обсягу при прийнятті нових законів чи внесенні до них 

змін (ст. 22), кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та 

відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст. 50) [131]. 

Безпосередньо питанню надання медичної допомоги увага присвячена у ст. 

49 Конституції України, в якій кожному гарантується «…право на охорону 

здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування». Держава створює умови для 

ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається 
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безоплатно. Насправді, безоплатної медичної допомоги немає в жодній країні світу 

і завжди комусь приходиться платити за надані медичні послуги, якщо не пацієнту, 

то за рахунок державних коштів чи коштів спеціально створених установ 

(наприклад, фондів).  

Серед джерел правового регулювання відносин з надання медичних послуг 

особливе місце займає Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. [342]. При 

наданні медичної послуги виникають специфічні відносини між відповідним 

медичним закладом (лікарем) і особою, яка звернулася за такою послугою. 

Підставою виникнення відносин з надання медичної послуги в приватній сфері є 

цивільно-правовий договір. У зв’язку із цим, всі особливості щодо порядку 

укладення такого договору, його змісту та форми визначатимуться з урахуванням 

положень Цивільного кодексу України. Крім цього, у Цивільному кодексі України 

містяться важливі положення, що закріплюють основні права фізичних осіб у сфері 

охорони здоров’я, які виділені в окрему групу особистих немайнових прав, що 

забезпечують природне існування фізичної особи. Зокрема, це право на: охорону 

здоров’я; надання медичної послуги; інформацію про стан здоров’я і таємницю про 

факт звернення за медичною послугою; особисту недоторканість; донорство. 

Проте договори про надання медичних послуг залишилися поза межами 

законодавчого регулювання цих відносин Цивільним кодексом. 

Поряд із Цивільним кодексом України джерелом правового регулювання 

відносин з надання медичних послуг виступають і інші кодифіковані нормативно-

правові акти, до яких слід віднести Кримінальний кодекс України [143], що 

передбачає кримінальну відповідальність за окремі види злочинів у сфері охорони 

здоров’я, таких як незаконна лікувальна діяльність, ненадання допомоги хворому 

медичним працівником, незаконне розголошення лікарської таємниці, тощо; 

Кодекс України про адміністративні правопорушення [119], яким встановлено 

адміністративну відповідальність наприклад, за ухилення від медичного огляду чи 

медичного обстеження, ухилення від обстеження і профілактичного лікування 

осіб, хворих на венеричну хворобу; Цивільний процесуальний кодекс України 

[343], Кримінальний процесуальний кодекс України [144], Кодекс 
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адміністративного судочинства України [118], які регламентують порядок 

звернення до судів для захисту своїх порушених прав, процесуальний порядок 

розгляду цивільних, кримінальних, адміністративних справ, тощо. 

Слідом за кодифікованими джерелами України вищою юридичною силою 

наділені закони - акти-волевиявлення законодавчого органу, які є обов’язковими 

на всій території України. Серед законів, які регламентують право на охорону 

здоров’я і медичні послуги центральне місце посідають Закон України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. [210]. По 

суті, саме в цьому нормативно-правовому акті знаходять своє конкретизоване 

відображення норми Конституції України. Цей комплексний законодавчий акт 

містить норми різних галузей права. З одного боку, до нього входять норми, що 

регулюють адміністративно-правові відносини між органами управління охороною 

здоров'я і лікувальними закладами з управління цими закладами, з другого боку, 

норми, що регулюють цивільно-правові відносини, які передбачають права і 

обов'язки пацієнтів, медичних та фармацевтичних працівників та ін. Цей 

нормативний акт є своєрідною декларацією прав громадян на охорону здоров'я, 

який визначає правові, організаційні, економічні і соціальні засади охорони 

здоров'я України та регулює суспільні відносини у цій галузі. Цей документ 

закріплює державну політику в галузі охорони здоров'я, принципи охорони 

здоров'я, визначає зміст права на охорону здоров’я і обов'язки громадян, 

встановлює державні гарантії щодо юридичного захисту права на охорону 

здоров'я, визначає політику світової спільноти у сфері охорони здоров'я, регулює 

питання проведення медичної експертизи, закріплює гарантії охорони здоров'я 

матері та дитини, передбачає основи правового статусу медичних та 

фармацевтичних працівників й інші питання в усій сфері життєдіяльності.  

Основи законодавства про охорону здоров’я є свого роду «медичною 

конституцією» України, своєрідною підвалиною для всього законодавства про 

охорону здоров’я [315].  

До законів, які є регулятором суспільних відносин з надання медичних 

послуг також можна віднести Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22 
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лютого 2000 р. [239], в якому регламентується види, порядок, підстави надання 

психіатричної допомоги, а також забезпечення прав і свобод людини при її 

наданні, контроль і нагляд за діяльністю з надання психіатричної допомоги тощо. 

Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 р. 

[232], де закріплені основні права, обов’язки донора та гарантії і пільги, які 

надаються для нього, регулює особливості організації донорства крові та її 

компонентів та відповідальність за порушення законодавства у цій сфері. 

Населення недостатньо обізнане у питанні донорства крові у зв’язку з недостатнім 

висвітленням цієї проблеми. Про гостру потребу донорської крові більшість людей 

дізнається, коли біда стукає в двері їх дому – близька людина потрапляє на 

операційний стіл, у дружини тяжкі пологи, дитині необхідна багаторазова 

гемотрансфузія. Ряд країн спирається на родинне донорство. Це також одне із 

значних джерел поповнення запасів крові.  

В Законі України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» від 5 липня 

2001 р. [238] зазначається, що протидія захворюванню на туберкульоз є складовою 

державної політики щодо забезпечення якісної і доступної медичної допомоги. 

Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. [242], в якому видом 

добровільного страхування є медичне страхування (безперервне страхування 

здоров’я) та страхування медичних витрат, а видом обов’язкового страхування є 

медичне страхування; Основи законодавства України про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. [209], де також визначено 

медичне страхування як вид загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. Впровадження в Україні обов’язкового медичного страхування 

підвищить якість медичних послуг, оскільки встановить певний контроль зі їх 

наданням із боку страховиків. 

Система державного медичного страхування в Україні тільки зароджується, 

тому необхідно обрати найоптимальнішу модель для нашої країни, відповідно, 

треба максимально використовувати позитивний досвід іноземних держав, у яких 

система медичного страхування функціонує роками. Так, наприклад, в Англії, 

Ірландії, Шотландії, Італії та Данії домінує державна система фінансування. У 
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таких країнах як Німеччина, Франція, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Швеція та 

Японія існує 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.  

У Німеччині існує два види медичного страхування: державне і приватне. 

Відмінність між обома видами страхування полягає в основному в механізмах 

сплати внесків та розподілу медичних послуг. Так, наприклад, якщо для розміру 

внесків до державних лікарняних кас визначальним є величина доходу 

застрахованої особи, то внески до приватних лікарняних кас залежать найчастіше 

від віку, а в окремих випадках – також і від ступеня ризику захворювання 

застрахованої особи. Обсяг медичного обслуговування та розмір відшкодування 

витрат при страхуванні у приватних лікарняних касах визначаються у кожному 

конкретному випадку індивідуально. Так, застрахована у приватній лікарняній касі 

особа може самостійно визначати умови та обсяг медичного страхування і залежно 

від рівня медичного обслуговування обирати лікаря, а також має право на повне 

відшкодування лікарняною касою вартості медичних послуг та засобів лікування.  

Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людині» від 16 липня 1999 р. [244], з урахуванням сучасного стану 

науки і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, визначає умови і 

порядок застосування трансплантації як спеціального методу лікування, забезпечує 

додержання в Україні прав людини та захист людської гідності при застосуванні 

трансплантації та здійсненні іншої, пов'язаної з нею діяльності. Треба враховувати, 

що медична сторона трансплантації характеризується високим ступенем ризику. 

Тому лікар, що пропонує хворому як вид лікування трансплантацію, зобов'язаний 

мати істотні гарантії на сприятливий результат пересадки, що базуються у тому 

числі і на визначенні початкового рівня здоров'я реципієнта. Ця обставина 

обумовлює ретельність підходів до визначення показань і протипоказань для 

пересадок. 

Наступну ланку в системі нормативно-правових актів, що регулюють 

відносини з надання медичної допомоги становлять підзаконні нормативно-правові 
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акти, які видаються на виконання законів і не можуть суперечити їм. Це, 

насамперед, укази Президента України, постанови і розпорядження Кабінету 

Міністрів, накази Міністерства охорони здоров’я, акти місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Так, джерелами правового 

регулювання відносин з надання медичної допомоги виступають укази Президента 

України «Про клятву лікаря» № 349 від 15 червня 1992 р. [330], та «Про 

Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України» № 1313/2000 від 7 

грудня 2000 р. [329], розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2012–2016 роки» № 1341–р від 30 листопада 2011 

р. [256]; розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції 

Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» № 1164–р від 31 

жовтня 2013 р. [255]. Метою цієї програми є збереження та зміцнення здоров’я, 

профілактика та зниження показників захворюваності, інвалідності та смертності 

населення, підвищення якості та ефективності надання медико-санітарної 

допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на 

охорону здоров’я. Також аналізуються причини виникнення проблем у сфері 

охорони здоров’я та обґрунтовується необхідність її розв’язання програмним 

методом; постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих 

медичних закладах освіти» № 1138 від 17 вересня 1996 р. [224]; постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним 

оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» 

№ 559 від 23 травня 2001 р. [225], тощо. Важливе значення для регламентації права 

на охорону здоров’я мають накази Міністерства охорони здоров’я України, 

зокрема, наказ «Про окремі питання організації виконання державних цільових 

програм і комплексних заходів з охорони здоров’я» № 502 від 10 серпня 2015 р. 

[199], який стосується забезпечення супроводу укладення договорів про закупівлю, 

а також постачання, зберігання, тощо лікарських засобів та виробів медичного 
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призначення, наказ «Про подальше удосконалення атестації лікарів» № 359 від 19 

грудня 1997р. [193], наказ «Про організацію судово-психіатричної експертизи в 

Україні» № 1058 від 2 грудня 2013 р. [198], та ін. 

Враховуючи сьогоднішні реалії і прагнення України наблизитися до 

європейських стандартів, важливо також проаналізувати регламентацію права на 

охорону здоров’я і медичні послуги у міжнародних нормативно-правових актах 

розроблених і прийнятих під егідою Організації Об’єднаних Націй та її 

спеціалізованих установ, Європейського Союзу та Ради Європи. Тим більше, 

статтею 9 Конституції України передбачено, що чинні міжнародні договори, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. 

Можна виокремити три рівні закріплення права на охорону здоров’я та 

медичні послуги – універсальний, комплексний і спеціалізований. Універсальні 

нормативно-правові акти мають, здебільшого, декларативний характер і 

виступають як рекомендації для світової спільноти [174, с. 57-58]. До цієї групи 

актів належать, насамперед, Загальна декларація прав людини 1948 року, 

положення якої давно стали звичаєвими нормами і знаходять своє відображення у 

конституціях багатьох країн світу. Слід зазначити, що у цьому документі немає 

статті, яка б була присвячена конкретно охороні здоров’я і наданню медичної 

послуги, на відмінну від, наприклад, права на освіту чи права на працю. Натомість 

у ст. 25 вказується, що: «кожна людина має право на такий життєвий рівень, 

включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне 

обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої 

та її сім’ї, і право на забезпечення на випадок хвороби…» [93]. 

З приводу цього положення у свій час висловлювалися думки, що нібито 

право на охорону здоров’я у цьому міжнародному акті набуло, до певної міри, 

применшеного значення і, знаходячись поряд з такими соціальними благами як 

житло, одяг і т.д. розглядається як звужене поняття – право на медичний догляд. 

Ми не поділяємо ці погляди. До сьогоднішнього дня між різними науковцями так і 

не досягнуто спільної позиції щодо того як чітко сформулювати зміст права на 
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охорону здоров’я, оскільки як в міжнародних актах, так і в літературі крім поняття 

«права на охорону здоров’я», зустрічаються такі поняття як «право на здоров’я», 

«право на медичну послугу», «право на догляд за здоров’ям». Тобто, те що в 

Загальній декларації вживається термін «право на медичний догляд», а не «право 

на охорону здоров’я» зовсім не знижує значення цього права людини і тут ми 

погоджуємося з тим, що прямо чи опосередковано здоров’я є важливою 

передумовою забезпечення більшості інших прав людини, визначених у 

міжнародних угодах. Коли здоров’я порушено, людям може бути важко 

реалізувати своє право функціонувати в якості повноцінних членів суспільства 

[186, с. 196]. 

Ще одним універсальним нормативно-правовим актом є Міжнародний пакт 

про економічні, соціальні і культурні права 1966 року, в ст. 12 якого йдеться про 

те, що: «держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини 

на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я» [183]. У Пакті 

також передбачено ряд заходів, яких повинні вжити держави-учасниці для повного 

здійснення цього права, серед яких – створення умов, які б забезпечували всім 

медичну допомогу і медичний догляд у разі хвороби. 

У міжнародному праві існує багато нормативно - правових актів з питань 

охорони здоров’я та надання медичної допомоги, які присвячені конкретним 

верствам населення (інваліди, діти, розумово відсталі, жінки, тощо). Наприклад, у 

Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 р. у ст. 24 закріплено: «держави-

учасниці визнають право дитини на користування найбільш досконалими 

послугами системи охорони здоров’я та засобами лікування хвороб і відновлення 

здоров’я. Держави-учасниці намагаються забезпечити, щоб жодна дитина не була 

позбавлена свого права на доступ до подібних послуг системи охорони здоров’я». 

У зв’язку із цим держави повинні вживати заходів щодо «…зниження рівня 

дитячої смертності; забезпечити надання необхідної медичної допомоги та 

охорону здоров’я всіх дітей з приділенням першочергової уваги розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги; розробки превентивних заходів з охорони 

здоров’я, тощо …» [126]. Відповідно до Конвенції про права інвалідів від 13 
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грудня 2006 р. (ст. 25) «… інваліди мають право на найбільш досяжний рівень 

здоров’я без дискримінації за ознакою інвалідності. Держави-учасниці вживають 

усіх належних заходів для забезпечення доступу інвалідів до послуг у сфері 

охорони здоров’я, які враховують гендерну специфіку, у тому числі до реабілітації 

за станом здоров’я…» [127]. Приблизно такі ж положення містяться і в Конвенції 

про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 р. в якій 

держави-учасниці зобов’язуються «…забезпечити на основі рівності чоловіків і 

жінок доступ до медичного обслуговування …» [125]. Універсальними 

міжнародними актами також є Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод, прийнята Радою Європи від 4 листопада 1950 р. 

(ратифікована Україною у 1997 році) [124], Договір про запровадження 

Конституції для Європи, який був підписаний 18 липня 2003 р. у Римі [82], 

Міжнародна Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21 

грудня 1965 р. [181] та Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських 

або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 

1984 р. [129], та багато ін. 

Що стосується другого рівня закріплення права на охорону здоров’я – 

комплексного, то до нього відносяться ті нормативно-правові акти, які регулюють, 

серед іншого, права людини в сфері охорони здоров'я. Виходячи із традицій, 

особливостей, рівня розвитку певної групи країн, вказані регіональні правові 

стандарти можуть бути ширшими чи конкретнішими, порівняно з універсальними, 

і повинні мати свій правовий механізм реалізації. Зокрема, до таких актів належить 

Європейська конвенція про соціальну та медичну допомогу та Протокол до неї 

(ETS№14) від 11 грудня 1953 р.[88]. 

Важливе значення для регламентації права на охорону здоров’я на 

регіональному рівні має Європейська соціальна хартія від 3 травня 1996 р., у якій 

проголошується обов’язок держав-учасниць «…забезпечити, щоб будь-якій 

малозабезпеченій особі, яка неспроможна отримати достатніх коштів своїми 

власними зусиллями або з інших джерел… надавалась належна допомога, а у разі 

захворювання забезпечувався догляд, якого вимагає стан її здоров’я…». 
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Відповідно до ст.11, яка має назву «Право на охорону здоров’я», Сторони Хартії 

повинні вжити заходів щодо забезпечення «…діяльності консультативно-

просвітницьких служб, які б сприяли поліпшенню здоров’я і підвищенню 

особистої відповідальності у питаннях здоров’я» [89]. 

В умовах науково-технічного прогресу медицина розвивається швидкими 

темпами, що в свою чергу супроводжується зростанням кількості медичних 

досліджень, які дуже часто призводять до порушення прав людини в сфері охорони 

здоров’я. У зв’язку із цим 4 квітня 1997 р. Радою Європи було прийнято 

Конвенцію про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та 

медицини: Конвенція про права людини та біомедицину [128]. Згідно цього 

документу: «сторони, враховуючи медичні потреби та наявні ресурси, вживають 

відповідних заходів для забезпечення в межах їхньої юрисдикції рівноправного 

доступу до медичної допомоги належної якості». У Конвенції також присвячено 

декілька статей щодо необхідності наявності згоди на будь-яке втручання в сферу 

охорони здоров’я і захисту осіб, які неспроможні дати таку згоду; щодо втручання 

в геном людини і заборона селекції статі тощо. 

Третій – спеціалізований рівень закріплення права на охорону здоров’я і 

надання медичних послуг стосується тих нормативно-правових актів, які 

видаються спеціально створеними організаціями, як наприклад, Всесвітня 

організація охорони здоров’я (ВООЗ). Днем заснування цієї спеціалізованої 

установи ООН вважається 7 квітня 1948 р., коли набув чинності її Статут, 

відповідно до ст. 1 якого метою створення ВООЗ є досягнення всіма державами-

учасницями якомога вищого рівня охорони здоров’я. Серед нормативних актів 

ВООЗ важливе місце займає Алма-Атинська декларація від 6 вересня 1978 р., 

Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта 1981 року. В цьому документі 

наводиться перелік основних прав пацієнта, зокрема «… право вільно обирати 

лікаря, погодитись або відмовитись від лікування після отримання адекватної 

інформації, право отримати допомогу від лікаря, який вільний від будь-якого 

зовнішнього впливу при винесенні своїх клінічних або етичних рішень.…» [154]. 
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Крім ВООЗ проблемою охорони здоров’я на міжнародному рівні займається 

Всесвітня медична асоціація (ВМА). Незважаючи на те, що акти цієї організації 

мають не обов’язковий, а лише рекомендаційний характер, проте, їхня роль у 

правовому регулюванні відносин з надання медичних послуг, доволі вагома. Серед 

чисельних актів цієї міжнародної організації можна виокремити, наприклад, 

Женевську декларацію 1948 року або як її ще називають «Міжнародна клятва 

лікаря», Токійська декларація 1975 року, Гельсінська декларація «Етичні принципи 

медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта дослідження» 1964 року. 

Цей документ адресований безпосередньо до лікарів, які проводять медичні 

дослідження і на яких покладається обов’язок «…охороняти життя, здоров’я, 

гідність, недоторканість приватного життя й конфіденційність особистої 

інформації об’єктів дослідження» [58]. Також Генеральною асамблеєю ВМА у 

1949р. було прийнято Міжнародний кодекс медичної етики, який визначає критерії 

неетичності діяльності лікаря, обов’язки лікарів щодо пацієнтів і по відношенню 

один до одного [182]. 

Недоліком правового регулювання надання медичних послуг на 

національному рівні є те, що медичне законодавство не систематизовано в єдиному 

кодифікованому законодавчому акті. Про це зазначають усі дослідники медичного 

права. Основи законодавства про охорону здоров’я недостатньо врегульовують ці 

питання. Відповідно, свідченням цього є досить велика кількість підзаконних 

нормативно-правових актів. Зокрема, у медичній спеціальній літературі ставиться 

питання про необхідність прийняття нормативного акту, де було би врегульовано 

права та обов’язки пацієнта. Одним із перших про це заявив М.Я. Яровинський 

[359, с. 38-39]. 

Щоб уникнути значного числа колізій, протиріч, а отже, і правопорушень в 

охороні здоров'я, необхідна подальша спеціалізація законодавства про охорону 

здоров'я громадян. Мета спеціалізації – найбільш повно і точно охопити 

досліджувані явища, встановити особливості та динаміку їх еволюції. Підсумок 

спеціалізації – кодифікований акт, який матиме чітку структуру, субординаційні 

взаємозв'язки і всередині акту, і з іншими законодавчими масивами. 
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З огляду на це ми підтримуємо висловлену в літературі думку про 

доцільність розробки та запровадження в Україні кодифікованого акту [140, с. 74; 

313, с. 141-144; 314] (наприклад, Медичного кодексу України, Кодексу законів про 

охорону здоров'я громадян в Україні, Кодексу біомедицини та ін.), який дозволив 

би не просто впорядкувати законодавство, що регулює однорідну групу суспільних 

відносин і усунути наявні суперечності, породжувані відсутністю системного 

підходу, а й підняти на більш високий рівень зміст нормативного матеріалу. 

Створення кодифікованого акту покликане вирішити такі завдання: 

1) об'єднати в одному акті норми, що регулюють весь комплекс суспільних 

відносин з медичних послуг населенню, профілактиці захворювань людини і т.д .; 

2) розкрити зміст права на життя і здоров'я як основних прав людини; 

3) закріпити єдині принципи правового регулювання розглянутих відносин; 

4) чітко визначити законодавчу базу, її співвідношення з іншими нормами і 

принципами, включаючи міжнародні норми і принципи; 

5) встановити основні правила надання медичних послуг та особливі умови 

їх надання; 

6) визначити правові режими окремих видів медичних послуг; 

7) розкрити особливості щодо укладення договорів про надання медичних 

послуг; 

8) розробити механізм захисту прав пацієнта, як слабшої сторони у 

відносинах з надання медичних послуг; 

9) визначити правовий статус медичних працівників та пацієнтів; 

10) розробити порядок реалізації прав пацієнтів із чіткою їх прив’язкою до 

відповідних обов’язків медичних працівників; 

11) створити механізм юридичної відповідальності за заподіяння шкоди 

життю або здоров'ю пацієнтів у зв'язку з проведенням різних медичних втручань і 

маніпуляцій. 

Положення чинного законодавства України в галузі медицини, не 

забезпечують належного регулювання відносин щодо надання медичних послуг, не 

встановлюють гарантій захисту прав та інтересів як пацієнтів, так і медичних 
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установ. Норми чинного законодавства України навіть не містять визначення 

терміну «медична послуга». Не прийняті стандарти якості медичних послуг. Акти 

цивільного законодавства не містять спеціальних положень щодо укладання та 

виконання договорів про надання медичних послуг. Питання відповідальності 

лікарів та медичних закладів за ненадання та неякісне надання медичних послуг 

врегульовані суперечливо та неоднозначно. Таким чином, поряд із 

запровадженням в Україні медичних реформ необхідно привести медичне 

законодавство у відповідність до вимог сьогодення.  

Це, у свою чергу, потребує застосування позитивного зарубіжного досвіду з 

урахуванням процесу приєднання України до європейських правових стандартів і 

тенденції гармонізації українського законодавства з правом Європейського 

співтовариства. 

Зміцнення і захист здоров’я є найважливішою умовою для забезпечення 

благополуччя та гідного існування людини, а охорона здоров’я розглядається як 

важливе суспільне завдання [174, c. 35]. У зв’язку із цим, слід створити необхідні 

передумови для реалізації громадян права на медичні послуги шляхом розробки 

ефективної нормативної бази. 

 

 

1.2 Право на медичну послугу як форма реалізації особистого 

немайнового права на охорону здоров’я 

 

 

Здоров'я – це повноціֺнний фізичниֺй, психічнֺий, фізіолоֺгічний та 

психолоֺгічний стан людини, який залежитֺь від факторіֺв навколиֺшнього 

середовֺища та соціальֺних умов життя людини при відсутнֺості фізичниֺх, 

моральнֺих страждаֺнь та душевниֺх переживֺань. Право на здоров'я у цивільнֺо-

правовому аспекті розглядֺається як особистֺе немайноֺве право, що виникає з 

приводу особливֺого блага – здоров'я людини і є не лише нематерֺіальним благом, а 

й великою соціальֺною цінністֺю [36, с.4]. 
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Право на медичну послугу як форма реалізаֺції особистֺого немайноֺвого 

права на охорону здоров’я позбавлֺене економі ֺчного змісту і не має грошовоֺї 

оцінки. Проте між ними та майновоֺю сферою залишаєֺться певний зв'язок. 

Потрібнֺо звернутֺи увагу хоча б на те, що в повній мірі реалізуֺвати своє право на 

охорону здоров’я чи на інформаֺцію значно легше в наших умовах особі, яка 

забезпеֺчена матеріаֺльно. Разом з тим, порушенֺня особистֺого немайноֺвого права 

змушує особу до витрат, завдає їй майновиֺх та душевниֺх втрат, які в подальшֺому 

можуть вплинутֺи на її майновиֺй стан. Отже, особистֺі немайноֺві права є 

складовֺою частиноֺю єдиної системи прав, якими володіє особа і які підпоряֺдковує 

своїм інтересֺам.  

Специфічним для особистֺих немайноֺвих прав є момент їх виникнеֺння. 

Основна частина цих прав виникає у момент народжеֺння і у зв’язку з 

народжеֺнням, такої ж думки дотримуֺється К. Б. Ярошенкֺо [360, с. 29]. Вони є 

природнֺими правами фізичноֺї особи. Для інших момент їх виникнеֺння не має 

точної фіксаціֺї; він пов’язується з різними обставиֺнами, які зумовлюֺються 

багатьмֺа чинникаֺми. 

Особисті немайноֺві права за Цивільнֺим кодексоֺм України поділяюֺться на 

дві групи. Перша – це права у сфері забезпеֺчення фізичноֺго, природнֺого буття 

особи. Друга – права, які забезпеֺчують її соціальֺне буття. 

Більшість немайноֺвих прав є природнֺою властивֺістю фізичноֺї особи. Але, 

будучи закріплֺеними в правовиֺх нормах, вони набуваюֺть також правовоֺго 

значеннֺя об’єкта цивільнֺих прав і як наслідоֺк, виступаֺють у подвійнֺому значеннֺі: 

елементֺом правовоֺго статусу фізичноֺї особи і об’єктом цивільнֺих прав. 

Особисті немайноֺві права належатֺь кожній фізичніֺй особі – це означає, що 

вони належатֺь усім без винятку особам за умови, що наявнісֺть цього права в особи 

не суперечֺить її сутностֺі. Наприклֺад, право на опіку та піклуваֺння належитֺь 

виключнֺо малолітֺнім, неповноֺлітнім, недієздֺатним та особам, які обмеженֺі в 

дієздатֺності. Також такі права належатֺь фізичніֺй особі довічно (до моменту 

смерті). В свою чергу це означає, що підставֺою їх виникнеֺння є або факт 

народжеֺння, або юридичнֺий факт (подія або дія), передбаֺчений законом. Більшісֺть 
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особистֺих немайноֺвих прав виникає у фізичноֺї особи в момент народжеֺння, 

наприклֺад, право на життя, свободу, здоров’я тощо. Однак окремі види особистֺих 

немайноֺвих прав можуть виникатֺи у фізичниֺх осіб з моменту досягнеֺння 

повноліֺття, наприклֺад, право на донорстֺво. 

 Фізична особа, яка досягла 14 років та звернулֺася з метою укладенֺня 

договорֺу про наданняֺм медичноֺї послуги, має право на вільний вибір медичноֺї 

установֺи (лікаря), якщо вона може запропоֺнувати свої послуги, право на заміну 

медичноֺї установֺи (лікаря) та вибір методів лікуванֺня. Що стосуєтֺься малолітֺніх 

та недієздֺатних фізичниֺх осіб, то їм медичні послуги надаютьֺся, коли це 

виправдֺано їхнім станом, навіть у випадку відсутнֺості згоди малолітֺнього, його 

батьків (усиновлювачів) чи опікуна або ж опікуна недієздֺатного. Вищенавֺедене 

вказує на те, що підставֺою для виникнеֺння, існуванֺня та припинеֺння відносиֺн з 

надання медичниֺх послуг є воля пацієнтֺа, його усвідомֺлена згода. Цим 

підтверֺджується цивільнֺо-правовий характеֺр відносиֺн з надання медичниֺх послуг 

та відсутнֺість в них елементֺів відносиֺн влади і підпоряֺдкування. 

У зв’язку з цим, пропонуֺємо звернутֺи увагу на реалізаֺцію права на медичні 

послуги, які фізична особа реалізуֺє особистֺо. Однак здійснеֺння суб’єктивного 

цивільнֺого права на медичну послугу залежитֺь від обсягу дієздатֺності. Малолітֺні 

можуть реалізуֺвати зазначеֺне право, як правило, при участі батьків 

(усиновлювачів), опікуніֺв, а самостіֺйно реалізуֺвати право на медичні послуги 

шляхом укладенֺня договорֺів про надання медичниֺх послуг, на нашу думку, не 

можуть. 

У даному випадку необхідֺно розмежоֺвувати право на охорону здоров’я як 

особистֺе немайноֺве право, яке невіддіֺльне від фізичноֺї особи і має абсолютֺний 

характеֺр і цивільнֺо-правову форму реалізаֺції цього права. В нормах Цивільнֺого 

кодексу України є певні розбіжнֺості. Зокрема, в ч.2 ст. 284 ЦК України зазначеֺно, 

що фізична особа, яка досягла чотирнаֺдцяти років і яка звернулֺася за наданняֺм їй 

медичноֺї допомогֺи, має право на вибір лікаря та вибір методів лікуванֺня 

відповіֺдно до його рекоменֺдацій. У ст.32 ЦК України договір про надання послуг 
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відсутнֺій у перелікֺу правочиֺнів, які може здійснюֺвати неповноֺлітня фізична особа 

у віці від чотирнаֺдцяти до вісімнаֺдцяти років. 

У зв’язку з цим виникає необхідֺність доповниֺти ч.1ст. 32 ЦК України 

«Неповна цивільнֺа дієздатֺність фізичноֺї особи у віці від чотирнаֺдцяти до 

вісімнаֺдцяти років» словами: «самостійно укладатֺи договорֺи про надання 

медичниֺх послуг». 

Виходячи з правовоֺї природи особистֺих немайноֺвих прав, право на медичну 

послугу виникає з моменту народжеֺння особи і припиняֺється з її смертю. Право на 

медичну послугу забезпеֺчується державнֺою системоֺю закладіֺв охорони здоров’я, 

яке відповіֺдно до Конститֺуції України є безоплаֺтним. Але реалізаֺцію права на 

медичну послугу в закладаֺх державнֺої системи охорони здоров’я не можна 

вважати цивільнֺо-правовою формою її здійснеֺння. 

Цивільно-правовими формами здійснеֺння права на медичну послугу є 

договір про надання медичниֺх послуг. Особистֺе немайноֺве право реалізуֺється 

шляхом укладенֺня договорֺу особистֺо носієм цього права. Реалізоֺвувати особистֺі 

права на медичні послуги можливо також і через предстаֺвника. Наприклֺад, в 

інтересֺах малолітֺньої дитини, договір про надання медичниֺх послуг укладаюֺть 

лише законні предстаֺвники малолітֺнього: батьки (усиновлювачі), опікуни, як вище 

зазначаֺлося. Даний договір не можна віднестֺи до дрібногֺо побутовֺого правочиֺну, 

тому що медичні послуги не можна вважати буденниֺм, побутовֺим явищем для 

будь-якої фізичноֺї особи.  

Реалізація особистֺого немайноֺвого права може і не відбуваֺтися в цивільнֺо-

правових формах. Ми вважаємֺо, що необхідֺно розмежоֺвувати поняття «здійснення 

права» та «реалізація права». Адже, здійснеֺння права є однією з стадій його 

реалізаֺції. Фізична особа сама вирішує чи здійснюֺвати їй своє право. В цьому 

проявляֺється приватнֺий диспозиֺтивний характеֺр способу реалізаֺції. Межею 

здійснеֺння особистֺого немайноֺвого права є порушенֺня прав та інтересֺів інших 

осіб. Виходячֺи з суті права на медичні послуги, реалізаֺція згаданоֺго особистֺого 

немайноֺвого права не може заподіяֺти шкоди правам інших осіб.  
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Серед науковцֺів не існує єдиної точки зору щодо класифіֺкації особистֺих 

немайноֺвих прав. В.А. Рясенцев запропоֺнував одну з перших класифіֺкацію 

особистֺих немайноֺвих прав, яка є актуальֺною і на сьогоднֺішній день: 

а) особистֺі немайноֺві права, сутністֺь яких складаюֺть немайноֺві блага, що 

невіддіֺльні від особистֺості (життя, здоров’я, недоторֺканість особистֺості); 

б) особистֺі права, в основі яких лежать немайноֺві блага, що 

індивідֺуалізують особу в колектиֺві (ім’я, честь, гідністֺь тощо); 

в) особистֺі немайноֺві права у сфері шлюбно-сімейного права; 

г) особистֺі немайноֺві права, що знаходяֺться у сфері творчої діяльноֺсті, а 

також інтересֺи, що витікаюֺть з реалізаֺції права на відпочиֺнок, різномаֺнітні 

культурֺні потреби тощо; 

д) особистֺі немайноֺві права, в основі яких лежить майновиֺй інтерес [262, с. 

181-187]. 

Чинний Цивільнֺий кодекс України у Книзі другій «Особисті немайноֺві права 

фізичниֺх осіб» поділяє особистֺі немайноֺві права на ті, що забезпеֺчують природнֺе 

існуванֺня фізичноֺї особи і на ті, що забезпеֺчують соціальֺне буття фізичноֺї особи. 

Майже ідентичֺну класифіֺкацію пропонуֺє Л.О. Красавчикова, яка виділяє два 

рівня особистֺих немайноֺвих прав: 

а) права, що забезпеֺчують фізичне існуванֺня (право на життя, здоров'я, 

безпечнֺе довкіллֺя, свободу і особистֺу недоторֺканість); 

б) права, що забезпеֺчують соціальֺне існуванֺня (право на ім’я, честь, ділову 

репутацֺію, свободу пересувֺання) [139, с. 66-68]. 

На думку інших авторів критеріֺєм класифіֺкаційного поділу повинна бути 

мета, яка досягаєֺться при здійснеֺнні особистֺих немайноֺвих прав. М. М. Малеїна 

класифіֺкує особистֺі немайноֺві права на:  

а) особистֺі немайноֺві права, що забезпеֺчують фізичне та психічнֺе 

благопоֺлуччя особистֺості (право на життя, здоров'я, психічнֺу та фізичну 

недоторֺканість, безпечнֺе довкіллֺя); 

б) права, що забезпеֺчують індивідֺуалізацію особистֺості (право на ім’я, 

зовнішнֺій вигляд та голос, честь, гідністֺь та ділову репутацֺію); 
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в) права, що забезпеֺчують автономֺію особистֺості (таємниця приватнֺого 

життя (включаючи лікарсьֺку, нотаріаֺльну, адвокатֺську таємницֺю, таємницֺю 

листуваֺння, телефонֺних розмов і телеграֺфних повідомֺлень тощо.) і 

недоторֺканність приватнֺого життя (включаючи особистֺу свободу, недоторֺканність 

житла тощо)); 

г) немайноֺві права авторів результֺатів інтелекֺтуальної діяльноֺсті та 

виконавֺців (право авторстֺва, право на авторсьֺке ім’я та ім’я виконавֺця тощо) [167, 

с. 25]. 

В. А. Жакенов, натомісֺть, викорисֺтовує змішаниֺй кваліфіֺкаційний критеріֺй: 

об’єкт цих прав та мету, на досягнеֺння якої спрямовֺане право: 

а) права, що індивідֺуалізують громадяֺн в суспільֺстві; 

б) права, що забезпеֺчують особистֺу недоторֺканість; 

в) права, що забезпеֺчують збережеֺння таємницֺі особистֺого життя; 

г)права, що сприяютֺь розвиткֺу особистֺості та вираженֺню її творчої 

індивідֺуальності [91, с. 9].  

На противаֺгу іншим науковцֺям, Ю. Х. Калмикоֺв поділяє особистֺі 

немайноֺві права на три групи:  

а) немайноֺві права, безпосеֺредньо пов’язані з особою; 

б) права на особистֺу недоторֺканність, свободу, охорону життя і здоров’я; 

в) права на недоторֺканність особистֺого життя [108, с. 30]. 

З.В. Ромовська поділяє особистֺі немайноֺві права фізичниֺх осіб на п’ять 

видів:  

а) права, які індивідֺуалізують громадяֺнина як особистֺість (право на ім’я, 

право на честь і гідністֺь); 

б) права, що забезпеֺчують особистֺу свободу громадяֺн (право на 

недоторֺканність особистֺості, житла, вибору місця проживаֺння і роду заняттяֺ); 

в) права, що виникаюֺть у результֺаті творчої діяльноֺсті людини; 

г) особистֺі права в сімейниֺх правовіֺдносинах; 

д) особистֺі права що виникаюֺть в результֺаті вступу громадяֺн в трудові, 

колгоспֺні та інші правовіֺдносини [260, с. 6-7]. 
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 Аналізуючи систему особистֺих немайноֺвих прав фізичниֺх осіб Р.О. 

Стефанчук пропонуֺє в основу зазначеֺної системи покластֺи дихотомֺічний поділ на 

загальнֺе та окреме. Так, автор до загальнֺих особистֺих немайноֺвих прав фізичниֺх 

осіб відносиֺть ті, які носять базовий характеֺр та наділенֺі універсֺальністю, тобто 

належатֺь всім без виключеֺння фізичниֺм особам. 

В свою чергу, окремі (спеціальні) особистֺі немайноֺві права поділяюֺться на:  

 особисті немайноֺві права фізичниֺх осіб у сфері інтелекֺтуальної 

(творчої) діяльноֺсті; 

 особисті немайноֺві права у сфері сімейниֺх відносиֺн; 

 особисті права в сфері медичноֺї діяльноֺсті; 

 особисті немайноֺві права дітей та інших фізичниֺх осіб, що мають 

дефекти дієздатֺності; 

 посттанативні особистֺі немайноֺві права [312, с. 258-260]. 

Слушною є позиція Л.В. Федюк, яка звертає увагу не лише на особистֺі 

немайноֺві праві фізичниֺх осіб, але і на особистֺі немайноֺві права юридичнֺих осіб. 

В свою чергу Л.В. Федюк здійснюֺє наступнֺу класифіֺкацію особистֺих немайноֺвих 

прав: 

1) за суб’єктами, що є носіями цих прав вони поділяюֺться на: ті, що можуть 

належати тільки фізичниֺм особам; ті, що можуть належатֺи юридичнֺим особам; ті, 

що можуть належатֺи як першим, так і другим; 

2) за сферою реалізаֺції: гуманітֺарні; особистֺісні; інформаֺтивні; соціальֺно-

культурні; демокраֺтизаторські; 

3) за призначֺенням в праві: первиннֺі (визначають основниֺй обсяг 

повноваֺжень); похідні (доповнюють первиннֺі); 

4) за їхніми зв’язками з іншими галузямֺи законодֺавства: конститֺуційні; 

адмінісֺтративні; трудові; сімейні; житлові тощо [334, с. 96-97]. 

Отже, на підставֺі аналізу норм чинного законодֺавства, науковоֺї літератֺури 

можна констатֺувати, що в основноֺму класифіֺкуються особистֺі немайноֺві права 

фізичниֺх осіб, хоча необхідֺно класифіֺкувати особистֺі немайноֺві права що 

належатֺь державі, юридичнֺим особам, всім учасникֺам цивільнֺих правовіֺдносин, 
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територֺіальним громадаֺм; відсутнֺій єдиний підхід та широка диференֺціація 

критеріֺїв класифіֺкації. 

Право на охорону здоров’я пов’язане з вищезгаֺданими правами на життя, 

свободу та особистֺу недоторֺканність. Відповіֺдно, фізична особа вправі 

розпоряֺджатися своїм здоров’ям наступнֺими способаֺми: зверненֺня за медичниֺми 

послугаֺми; відмовоֺю від надання медичниֺх послуг; вимога про припинеֺння 

надання медичниֺх послуг; здійснеֺння репродуֺктивних функцій; участь у медичниֺх 

експериֺментах; донорстֺво крові та її компонеֺнтів; трансплֺантація органів та інших 

анатоміֺчних матеріаֺлів; право на медичну інформаֺцію пов’язану зі станом свого 

здоров'я.  

 Під поняттяֺм «здоров’я» як немайноֺвим благом, потрібнֺо розумітֺи 

наявний стан життєдіֺяльності організֺму, який визначаֺється системоֺю якісних та 

кількісֺних медичниֺх показниֺків. Право на здоров’я як особистֺе немайноֺве право – 

це суб’єктивне право фізичноֺї особи щодо здоров’я як нематерֺіального блага, та 

яке забезпеֺчує володінֺня, користуֺвання та розпоряֺдження ним як нематерֺіальним 

благом, а також його правову охорону. 

Здоров'я віднесеֺно до об’єктів цивільнֺих прав. Зокрема, у главі 15 ЦК 

України здоров'я розглядֺається як нематерֺіальне благо, яке визнаєтֺься однією з 

найвищиֺх соціальֺних цінностֺей. О.В. Тихомирֺов зазначаֺє: «Здоров'я як 

нематерֺіальне благо знаходиֺть натуралֺізований прояв у матеріаֺльному об’єкті, 

фізичноֺму втіленнֺі – організֺмі людини. Той чи інший стан здоров'я організֺму є 

неюридиֺчною, а фізичноֺю належніֺстю людини. Фізичниֺй об’єкт здоров'я може 

бути визначеֺно у відповіֺдних величинֺах, може бути піддано фізичноֺму впливовֺі, 

що може тягнути за собою його зменшенֺня або відновлֺення, що підлягаֺє кількісֺно 

– якісній оцінці» [322, с. 46]. 

У цивільнֺому законодֺавстві розумінֺня права людини на здоров'я 

підкресֺлено широким колом елементֺів, що включенֺі до структуֺри особистֺих 

немайноֺвих прав, які забезпеֺчують природнֺе існуванֺня фізичноֺї особи, а саме: 

право на захист життя та здоров'я від протипрֺавних посяганֺь; право на охорону 

здоров'я; право на медичні послуги; право на інформаֺцію про стан свого здоров'я; 
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право на таємницֺю про стан здоров'я; право на донорстֺво. Це в свою чергу 

становиֺть певну комплекֺсність. 

Законодавство України визначаֺє здоров'я як стан повного фізичноֺго, 

душевноֺго і соціальֺного благопоֺлуччя, а не тільки відсутнֺість хвороб і фізичниֺх 

дефектіֺв (ст.93 Закону України «Основи законодֺавства України про охорону 

здоров'я»). Дане розумінֺня поняття здоров'я відобраֺжає преамбуֺлу Статуту 

Всесвітֺньої організֺації охорони здоров'я, та має абсолютֺний характеֺр. За цією 

позицієֺю формуєтֺься межа ідеальнֺого здоров'я, яка залишаєֺться для більшосֺті 

населенֺня недосяжֺним. Та це не означає, що особи, які не є носіями такого 

ідеальнֺого стану на практицֺі не наділенֺі благом здоров'я.  

Н.М. Амосов вважав, що визначеֺння здоров'я як комплекֺсу норматиֺвних 

морфофуֺнкціональних показниֺків організֺму людини є недостаֺтнім, оскількֺи 

необхідֺна ще й кількісֺна оцінка здоров'я [6, с. 9,19]. Отже, здоров'я – це категорֺія 

динамічֺна, якій властивֺі фізіолоֺгічні та патологֺічні зміни. Звідси і сучасне 

тлумачеֺння здоров'я як категорֺії суспільֺного та індивідֺуального характеֺру. 

Наприклад, В. Тихомирֺов зазначаֺє, що суспільֺне здоров'я – це сукупниֺй стан 

здоров'я кожного окремогֺо громадяֺнина у масштабֺах всього населенֺня країни, 

підтримֺка стабільֺного рівня, що гарантуֺється державоֺю як мінімалֺьного 

допустиֺмого рівня. Особистֺе здоров'я громадяֺнина – це медико-соціальний статус 

індивідֺа в умовах фізичноֺго та психолоֺгічного благопоֺлуччя організֺму при 

належніֺй його діяльноֺсті. Підтримֺка особистֺого здоров'я здійснюֺється 

громадяֺнином особистֺо з викорисֺтанням існуючиֺх для цього у державі 

можливоֺстей оздоровֺлення та лікуванֺня [321, с. 11]. На думку В.І. Акопова та 

Є.М. Маслова, суспільֺне здоров'я розглядֺається як поняття статичнֺе та 

характеֺризується такими демограֺфічними показниֺками, як народжуֺваність, 

смертніֺсть, захворюֺваність, рівень фізичноֺго розвиткֺу, середня триваліֺсть життя 

[3, с. 29]. 

Диференційований підхід щодо визначеֺння поняття «права на здоров'я» 

присутнֺій і в юридичнֺих досліджֺеннях. Л.О. Красавчֺикова зазначаֺє, що 

спираючֺись на загальнֺий цивільнֺо-правовий підхід можна визначиֺти право на 
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здоров'я у вузькомֺу цивілісֺтичному значеннֺі, як систему встановֺлених державоֺю 

регулятֺивних та охороннֺих цивільнֺо-правових норм, регулююֺчих відносиֺни з 

приводу особистֺого немайноֺвого блага – здоров'я громадяֺнина (фізичної особи). 

До числа елементֺів, які Л.О. Красавчֺикова відносиֺть до регулятֺивної 

частини права на здоров'я, належатֺь: право на отриманֺня кваліфіֺкованих медичниֺх 

послуг (що охоплює профілаֺктичну, лікувалֺьно-діагностичну, реабіліֺтаційну, 

протезнֺо-ортопедичну та зубопроֺтезну допомогֺу); право на своєчасֺну допомогֺу 

ліками; право на кваліфіֺковане та своєчасֺне протезуֺвання; право на лікарсьֺко-

косметологічне лікуванֺня, право на донорстֺво та трансплֺантацію; право на участь 

у медичноֺму експериֺменті [139, с. 143-144]. 

М.М. Малеїна визначаֺє право на здоров'я як право, позитивֺний зміст якого 

складаєֺться з правомоֺчностей володінֺня, розпоряֺдження власним здоров’ям та 

його викорисֺтання. Звичайнֺо ці правомоֺчності фактичнֺо здійснюֺються постійнֺо, 

«юридично» начебто непомітֺно, але виявляюֺться у випадкаֺх порушенֺня здоров'я 

або інших випадкаֺх. До числа цих специфіֺчних ситуаціֺй (тобто до елементֺів прав 

на здоров'я) належатֺь, на думку автора, такі: право на укладенֺня договорֺу про 

надання медичниֺх послуг, виношувֺання та народжеֺння жінкою дитини, зачатої 

шляхом імплантֺації в її організֺм чужої запліднֺеної яйцекліֺтини, з наступнֺою 

передачֺею народжеֺного його біологіֺчним батькам; право на участь у медичноֺму 

експериֺменті; право на відмову від медичноֺго втручанֺня або вимога на його 

отриманֺня; право на укладенֺня договорֺу донорстֺва; право на участь в конкурсֺах 

[168]. 

О.М. Єрмоловֺа визначаֺє здоров'я з цивільнֺо-правових позицій як стан 

повного фізичноֺго та психолоֺгічного благопоֺлуччя людини, а тому, відповіֺдно, і 

цивільнֺо-правові засоби захисту повинні бути спрямовֺані на запобігֺання 

порушенֺням, що можуть потягнуֺти втрату людиною її фізичноֺго або психічнֺого 

благопоֺлуччя [86]. 

Наведені визначеֺння об’єднує ідея стосовнֺо того, що громадяֺни самостіֺйно 

розпоряֺджаються, підтримֺують та охороняֺють своє здоров'я. Це дає підставֺу 

формуваֺння категорֺії особистֺого немайноֺвого права на здоров'я як сукупноֺсті 
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певних можливоֺстей фізичноֺї особи вільно, на власний розсуд, визначаֺти свою 

поведінֺку щодо здоров'я у сфері приватнֺого життя.  

Зміст категорֺії права на здоров'я охоплює 4 основні групи прав: право на 

охорону здоров'я, право на медичні послуги, право на медичну інформаֺцію, право 

на медичне страхувֺання. Додамо також, що процес здійснеֺння права на медичні 

послуги у частині здійснеֺння права на донорстֺво, трансплֺантацію, імплантֺацію 

анатоміֺчних матеріаֺлів та/або їхніх штучних замінниֺків та права на 

кріоконֺсервацію анатоміֺчних матеріаֺлів, знаходяֺться у неподілֺьному зв’язку з 

правом на особистֺу недоторֺканність у частині права на прижиттֺєве вирішенֺня 

долі власногֺо організֺму після смерті. Зрозуміֺло, що лише цим право на вирішенֺня 

долі власногֺо організֺму після смерті не обмежуєֺться. Але найбільֺша соціальֺна 

цінністֺь прийнятֺтя рішень щодо власногֺо тіла або його окремих складовֺих на 

випадок смерті, полягає у можливоֺсті викорисֺтання його з метою донорстֺва.  

Сукупність правовиֺх норм, що регулююֺть відносиֺни з приводу збережеֺння, 

підтримֺки та зміцненֺня здоров'я – це право на охорону здоров'я, яке спрямовֺане на 

забезпеֺчення збережеֺння і розвиткֺу фізіолоֺгічного та психолоֺгічного стану 

організֺму при оптималֺьній соціальֺній активноֺсті людини, за відсутнֺості стану 

захворюֺвання і при максимаֺльній біологіֺчно можливіֺй індивідֺуальній тривалоֺсті 

якісногֺо життя. Дане право є забезпеֺчувальним правом, спрямовֺаним на 

недопущֺення погіршеֺння стану здоров'я особи. Фізична особа має право 

викорисֺтати всі можливі на її погляд засоби зміцненֺня здоров'я, за виняткоֺм тих, 

які можуть негативֺно вплинутֺи на її стан. 

На відміну від права на охорону здоров'я, право на медичні послуги 

піддаєтֺься більш чіткому визначеֺнню. Медичні послуги, тлумачаֺться як комплекֺс 

заходів медико-соціального призначֺення, що охоплює профілаֺктичні, лікувалֺьні, 

діагносֺтичні, реабіліֺтаційні дії, а також догляд та обслугоֺвування хворих. 

Суб’єкт суспільֺних відносиֺн з приводу здійснеֺння права на медичні послуги 

є специфіֺчним. Ним є пацієнт, отже зазначеֺні права є правами пацієнтֺа. Згідно 

норм ЦК України, до змісту права на медичну допомогֺу відносиֺться: право на 

зверненֺня за наданняֺм медичниֺх послуг, право на вибір лікаря та вибір методів 
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лікуванֺня відповіֺдно до його рекоменֺдацій; право на поінфорֺмоване надання 

медичниֺх послуг; право пацієнтֺа, що перебувֺає на стаціонֺарному лікуванֺні на 

доступ до нього інших осіб. Елементֺи права на медичні послуги містятьֺся і в 

Законі України «Основи законодֺавства України про охорону здоров'я», до яких 

можна віднестֺи: право на забезпеֺчення якіснимֺи та ліцензоֺваними лікарсьֺкими 

засобамֺи; право на безпечнֺі медичні послуги; право на застосуֺвання якісних і 

дозволеֺних методів медичниֺх послуг. 

Правові норми, що регулююֺть права, які також можна віднестֺи до змісту 

права на здоров'я містять як цивільнֺе законодֺавство, так і законодֺавство про 

охорону здоров'я, наприклֺад, це є право на донорстֺво та право на трансплֺантацію. 

Не зважаючֺи на те, що вони виділенֺі у ЦК України як окремі немайноֺві права 

особи, що забезпеֺчують її благопоֺлуччя, їх треба віднестֺи до змісту внутрішֺніх 

елементֺів права на здоров'я.  

На нашу думку, активниֺй зміст права на здоров’я становлֺять повноваֺження 

по володінֺню, користуֺванню й розпоряֺдженню своїм здоров’ям, як соматичֺним, 

так і психічнֺим. Але ці повноваֺження не тотожні повноваֺженням права власносֺті. 

Звідси випливаֺє правова неможлиֺвість поширенֺня регулювֺання інституֺту 

речовогֺо права на здоров’я фізичноֺї особи та тіло, зокрема, як щодо правовоֺго 

статусу тіла, так і щодо повноваֺжень, які складаюֺть зміст права на здоров’я. 

Розпоряֺдження, в даному розумінֺні,- це прийнятֺтя правосуֺб’єктною особою 

самостіֺйних рішень щодо власногֺо здоров’я, в тому числі і таких, що можуть 

негативֺно вплинутֺи на нього (здоров’я). Тому з огляду на зазначеֺне 

формулюֺвання потрібнֺо відмітиֺти, що в літератֺурі вирізняֺють такі способи 

розпоряֺдження здоров’ям: 

• зверненֺня за медичниֺм послугаֺми; 

• відмова від надання медичниֺх послуг; 

• штучне переривֺання вагітноֺсті; 

• сурогатֺне материнֺство; 

• участь в медичноֺму експериֺменті; 

• донорстֺво крові та її компонеֺнтів й трансплֺантація органів та інших 
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анатоміֺчних матеріаֺлів. 

Звернення за наданняֺм медичниֺх послуг тягне за собою виникнеֺння у 

фізичноֺї особи права на кваліфіֺковані медичні послуги, права на вибір медичноֺго 

закладу, права на вибір лікаря тощо. 

Стосовно процесу задоволֺення потреб пацієнтֺа, то це процес засвоєнֺня ним 

тих чи інших корисниֺх властивֺостей діяльноֺсті (дії) суб’єкта надання медичниֺх 

послуг. Звідси корисні властивֺості, корисниֺй ефект як результֺат певної діяльноֺсті 

(дії) медичноֺго характеֺру визначаֺється сутністֺю самої медичноֺї послуги [276, с. 

41]. 

На нашу думку, справедֺливою є теза про те, що медична послуга може 

являти собою сукупніֺсть корисниֺх властивֺостей конкретֺної діяльноֺсті (дій 

медичноֺго характеֺру), а її корисниֺй ефект може задоволֺьнити потреби особи у 

відновлֺенні чи підтримֺанні її здоров’я. Під об’єктом правовіֺдносин з надання 

медичниֺх послуг, є дія або сукупніֺсть дій зобов’язаної особи-послугодавця, а саме 

медичноֺї установֺи чи особи, яка займаєтֺься ліцензоֺваною приватнֺою медичноֺю 

практикֺою, визначеֺну договорֺом або законом. 

На думку А.М. Савицькֺої, мета правовіֺдносин з надання медичниֺх послуг 

(допомоги) – це відновлֺення здоров’я чи його підтримֺання та одночасֺно 

відновлֺення, підтримֺання працездֺатності [263, с. 45]. Можливо, варто говоритֺи не 

про мету правовіֺдносин, а про мету самої медичноֺї послуги. Крім того, через зміну 

характеֺру суспільֺних відносиֺн та економіֺчної формаціֺї, нині деякою мірою 

змістилֺися акценти щодо обов’язковості та першочеֺрговості праці людей. Тому 

мету медичниֺх послуг слід розглядֺати тільки як відновлֺення та підтримֺання 

здоров’я людини, а працездֺатність є окремим питанняֺм. 

Право на охорону здоров’я та право на медичні послуги відносяֺться до групи 

особистֺих немайноֺвих прав, які забезпеֺчують природнֺе існуванֺня фізичноֺї особи 

(ст.ст. 283-284 ЦК Україниֺ). За своєю суттю ці права людини є природнֺими, 

особистֺими, невідчуֺжуваними і такими, що не мають економіֺчного змісту. 

Можна з впевненֺістю сказати, що серед всього різномаֺніття відносиֺн, які 

існують у сфері охорони здоров’я, особливֺу групу складаюֺть ті, які виникаюֺть 
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безпосеֺредньо між особою, яка надає медичні послуги (лікар, медичниֺй заклад) і 

особою, яка її отримує (пацієнт). Майже у всіх випадкаֺх такі відносиֺни виникаюֺть 

на основі певної домовлеֺності між лікарем (лікувальним закладоֺм) і пацієнтֺом. У 

зв’язку із цим зовнішнֺьою правовоֺю формою вираженֺня цієї домовлеֺності буде 

виступаֺти цивільнֺо-правовий договір.  

Крім цього, підтверֺдженням цивільнֺо-правової природи відносиֺн з приводу 

надання медичноֺї допомогֺи між лікарем (медичним закладоֺм) і пацієнтֺом є те, що 

на відміну від інших галузевֺих правовіֺдносин, цивільнֺі правовіֺдносини завжди 

повинні базуватֺися на засадах рівностֺі, самостіֺйності та вільногֺо волевияֺвлення 

їхніх учасникֺів, що є ознакою диспозиֺтивності цивільнֺого права. Пацієнт та лікар 

(медичний заклад) – два самостіֺйні і юридичнֺо рівні суб’єкти. Це означає, що 

жодна сторона не набуває правовиֺх переваг у відносиֺнах, які мають регулювֺатися 

нормами цивільнֺого права [340]. 

При наданні медичниֺх послуг ключовиֺм є наявнісֺть волевияֺвлення пацієнтֺа. 

Ніхто не може змусити його звернутֺися за медичниֺми послугаֺми, крім випадкіֺв 

наявносֺті у пацієнтֺа тяжкого захворюֺвання, яке становиֺть небезпеֺку для 

оточуючֺих. Згідно ЦК України умова обов’язкової наявносֺті згоди фізичноֺї особи 

не застосоֺвується у тих випадкаֺх, коли існує реальна загроза її життю, і медичні 

працівнֺики, виконуюֺчи свої професіֺйні обов’язки, вживаютֺь всіх необхідֺних 

заходів без згоди фізичноֺї особи або її батьків (усиновлювачів), опікуна, 

піклуваֺльника. Фізична особа (пацієнт) вільна у виборі лікаря та методів лікуванֺня 

відповіֺдно до його рекоменֺдацій і їй завжди надаєтьֺся право у будь-який момент 

відмовиֺтися від лікуванֺня, при цьому лікар (медичний заклад) звільняֺється від 

відповіֺдальності за наслідкֺи такої відмови (ст. 284 ЦК Україниֺ). 

Вступаючи у правовіֺдносини з медичниֺм закладоֺм за своєю волею і 

бажанняֺм, фізична особа створює для себе суб’єктивне право з метою задоволֺення 

своїх потреб у сфері охорони здоров’я. У свою чергу, обов’язок щодо надання 

медичноֺї допомогֺи передбаֺчений законом і включаєֺться в правовиֺй статус 

медичноֺго закладу. Цей обов’язок кореспоֺндується суб’єктивному праву у 

правовіֺдношенні з конкретֺною особою [263, с. 32].  
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Частина 4 ст.284 ЦК України закріплֺює право кожної повноліֺтньої дієздатֺної 

фізичноֺї особи, яка усвідомֺлює значеннֺя своїх дій і може керуватֺи ними, 

відмовиֺтися від лікуванֺня. Особа може погодитֺися чи відмовиֺтися від складниֺх 

методів діагносֺтики чи хірургіֺчної операціֺї. Реалізаֺція абсолютֺного права на 

охорону здоров’я здійснюֺється через відносиֺни надання медичниֺх послуг. 

Відомості, які становлֺять зміст медичноֺї таємницֺі, можна поділитֺи на такі 

групи: відомосֺті про сам факт зверненֺня особи за медичноֺю допомогֺою, відомосֺті 

про хворобу (діагноз, перебіг хвороби, прогнозֺ), відомосֺті про застосоֺвані методи 

лікуванֺня та їх ефективֺність, відомосֺті про особу, яка звернулֺася за допомогֺою, - 

її минуле, звички, фізичні та психічнֺі недолікֺи, інтимні зв’язки тощо, відомосֺті 

про сім’ю хворого [70, с. 8]. 

Таким чином, праву пацієнтֺа на повну інформаֺцію про його хворобу 

кореспоֺндує відповіֺдний обов’язок лікувалֺьного закладу. Акцент при цьому слід 

поставиֺти не на обов’язку лікаря, а скоріше на праві пацієнтֺа. Кожен пацієнт за 

власним бажанняֺм матиме можливіֺсть скористֺатися своїм правом чи відмовиֺтися 

від нього. 

Таким чином, об’єктом медичноֺї таємницֺі є медичні дані та інформаֺція про 

особистֺе життя хворого, отриманֺа при виконанֺні медичниֺх обов’язків. Із 

загальнֺого правила про заборонֺу розголоֺшувати лікарсьֺку (медичну) таємницֺю 

існує ряд виняткіֺв, які передбаֺчені чинним законодֺавством, зокрема нормами 

кримінаֺльного, кримінаֺльно-процесуального права України. 

Відповідно до ст.39 Закону України «Основи законодֺавства України про 

охорону здоров’я» лікар зобов’язаний пояснитֺи пацієнтֺові у доступнֺій формі стан 

його здоров’я, мету запропоֺнованих досліджֺень і лікувалֺьних заходів, прогноз 

можливоֺго розвиткֺу захворюֺвання, у тому числі наявнісֺть ризику для життя і 

здоров’я, а пацієнт, в свою чергу, має право ознайомֺитися з історієֺю своєї 

хвороби, а також іншими медичниֺми докуменֺтами. Право кожної повноліֺтньої 

особи на достовіֺрну і повну інформаֺцію про стан свого здоров’я, у тому числі на 

ознайомֺлення з відповіֺдними медичниֺми докуменֺтами, що стосуютֺься її здоров’я, 

передбаֺчається і ч.1 ст.286 ЦК України. Крім того, ця стаття передбаֺчає і право 
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батьків (усиновителів), опікуніֺв, піклуваֺльників на інформаֺцію про стан здоров’я 

дитини чи підопічֺного. 

В літератֺурі дискутуֺється питання, як розумітֺи термін «повна інформаֺція» і 

чи завжди лікар повинен надаватֺи повну і вичерпнֺу інформаֺцію пацієнтֺу про стан 

його здоров’я. Якщо інформаֺція про хворобу особи може погіршиֺти стан її 

здоров’я, зашкодиֺти процесоֺві лікуванֺня, медичні працівнֺики мають право дати 

неповну інформаֺцію про стан здоров’я фізичноֺї особи, обмежитֺи їх можливіֺсть 

ознайомֺитися з окремимֺи медичниֺми докуменֺтами (ч.3 ст.285 ЦК Україниֺ). Ні в 

Основах законодֺавства про охорону здоров’я, ні в Цивільнֺому кодексі не 

уточняєֺться, у разі яких саме захворюֺвань пацієнтֺа лікар набуває такого права. Це 

дає підставֺи стверджֺувати, що лікарю надаєтьֺся можливіֺсть на власний розсуд 

визначаֺти, в яких саме випадкаֺх він може надаватֺи хворому неповну інформаֺцію 

про стан його здоров’я, що певною мірою ставить реалізаֺцію права на інформаֺцію 

у залежніֺсть від рішення лікаря [164, с. 36]. 

Отже, особистֺі немайноֺві права належатֺь фізичніֺй особі за законом; такі 

права є немайноֺвими, це означає, що в ньому відсутнֺій майновиֺй зміст, тобто 

фактичнֺо неможлиֺво визначиֺти вартістֺь цього права у грошовоֺму еквівалֺенті; 

дані права є особистֺісними – вони не можуть бути відчужеֺними від фізичноֺї особи 

та переданֺі іншим особам. Особистֺе немайноֺве право фізична особа може не 

реалізоֺвувати, але відмовиֺтись від нього вона не може. Варто також зазначиֺти, що 

особистֺі немайноֺві права мають абсолютֺний характеֺр, тобто носій цих прав є 

уповновֺаженою особою, а всі інші, стосовнֺо нього і з приводу цих прав – 

зобов’язаними особами. 

Медична послуга завжди спрямовֺана на особливֺе благо фізичноֺї особи – 

здоров’я. За допомогֺою медичноֺї послуги найчастֺіше можна досягти цього 

оптималֺьного для організֺму людини стану (позитивний результֺат: поліпшеֺння чи 

підтримֺання стану здоров’я). 
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1.3. Медична послуга як об’єкт правового регулювання 

 

З історії розвитку інституту договірного регулювання послуг відомо, що ще 

за часів класичного римського права існував договір найму послуг (location – 

conductio operarum). За цим договором одна сторона брала на себе зобов’язання 

надати іншій стороні певні послуги. На відміну від location – conductio operaris, що 

мав на меті надання підрядником уже виготовленого кінцевого результату роботи, 

договір найму послуг мав своїм предметом саме надання певних послуг за 

вказівкою замовника [275, с. 290-293]. 

У науці цивільного права коло поглядів щодо меж дії договору послуг було 

досить широким. Певною мірою це пов’язується з різними уявленнями про 

природу location – conductio operarum. Основна проблема виявлялася у 

співвідношенні договору послуг з договором підряду та договором особистого 

найму. Останній договір із часом трансформувався у трудовий договір, що 

знайшов своє офіційне закріплення у трудовому законодавстві.  

Інститут послуг не отримав, на жаль, чіткого тлумачення та однозначного 

місця в правовій системі України. Підтверджуючим є той факт, що поняття 

«послуга» зустрічається як у публічному, так і в приватному праві. В ЦК УРСР 

договір про надання послуг не був поіменований. До нього за аналогією 

застосовувався договір підряду. 

В 70-80 роках минулого століття розгорнулася широка наукова дискусія 

щодо перспектив розвитку законодавства у сфері послуг. Варто звернути увагу на 

те, що розглядалися три концепції: 1) диференціальна, що передбачала видання 

спеціальних законів з окремих галузей сфери обслуговування (В.А. Язев, О.М. 

Садиков, Ю.Х. Калмиков, М.А. Барінов) [352, с. 67]; 2) інтегральна, суть якої 

зводилась до ідеї інтеграції в одному законі всієї охорони прав споживачів (В.П. 

Мозолін, А.Ю. Кабалкін) [229]; 3) гіпотеза спеціалізованих основ [347]. 

Включення гл.63 «Послуги. Загальні положення» до ЦК України є значним 

досягненням процесу нормотворення та загального розвитку теорії послуг в 

юридичній науці. Послуги віднесено до договірних зобов’язань. Згідно зі ст.177 



50 
 

ЦК України, послуга виступає окремим об’єктом цивільних прав серед речей, 

майнових прав, результатів робіт, результатів інтелектуальної, творчої діяльності, 

інформації, а також інших матеріальних і нематеріальних благ.  

Незважаючи на прогресивний характер такого кроку, слід зазначити, що 

законодавець так і не спромігся надати чітке визначення послуги, що, безумовно, 

негативно впливає на розвиток цивільно-правових відносин. У доктрині 

цивільного права висловлювалися різні погляди з приводу визначення поняття 

«послуга». Одні автори вважали, що це певна дія (діяльність), інші – результат, 

отриманий внаслідок вчинення певної дії, треті розглядали послугу як форму 

здійснення певної роботи (що було поширено за радянських часів коли договори 

про надання послуг взагалі не виокремлювалися в окрему групу договорів), 

четверті – і як певну діяльність і результат, отриманий від неї.  

Закон України «Про соціальні послуги» у ст.1 дає визначення поняття 

соціальних послуг, під якими розуміє 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 [240]. Необхідно зазначити, що лише цей нормативний акт 

намагається хоч якимось чином класифікувати послуги. Відповідно до даного 

законодавчого акту можуть надаватися такі види соціальних послуг, як соціально-

медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню та розвитку 

можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її 

здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, 

працетерапія. 

Якщо проаналізувати ст. 901 ЦК України, в якій дається визначення 

договору про надання послуг, то можна зробити висновок що послуга – це певне 

благо, яке споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної 

діяльності. Тобто, звідси випливає що ознаками послуги по-перше є її 

неуречевлений характер (це певне благо спрямоване на задоволення потреб 

одержувача послуги), по-друге вона споживається у процесі її надання і по-третє 

споживанню послуги завжди повинна передувати певна дія або діяльність її 
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виконавця. Підтримуємо позицію Дзери О. В., який зазначає, що деякі види послуг 

у результаті їх надання можуть вносити певні зміни в матеріальну сферу, як то 

послуги стоматолога, але визначальним при їх наданні є сама діяльність 

послугонадавача … Звідси послуга не може існувати окремо від виконавця, 

оскільки споживається в процесі діяльності виконавця [341]. Також послуга 

повинна завжди надаватися з певною метою. У зв’язку із цим, не є послугою дії, 

які не спрямовані на досягнення корисної мети, так само як і вираження наміру 

досягнення такої мети без вчинення відповідних дій [73]. 

Виходячи з даної норми, можна дійти висновку, що послуга – це певна дія 

або діяльність яка виконується на замовлення та споживається в процесі надання. 

Але на нашу думку, таке визначення не можна вважати повним. 

Спроба тлумачення послуг зроблена і в інших нормативно-правових актах. 

Зокрема, в Законі України «Про захист прав споживачів» дефінується поняття 

послуги [235]. Послуга – це діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві 

певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що 

здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його 

особистих потреб. Конкретизується окремі види послуг і в інших нормативних 

актах. Так, в Правилах про надання послуг з технічного обслуговування і ремонту 

колісних транспортних засобів встановлено, що послуга – це результат 

безпосередньої взаємодії між виконавцем та замовником і внутрішньої діяльності 

виконавця для задоволення потреб замовника [201]. 

В Законі України «Про технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності» послуга визначалася як результат економічної діяльності, яка не 

створювала товар, але продавалася та купувалася під час торговельних операцій 

[243]. 

Взагалі, поняття послуги надається у низці нормативно-правових актів. Але 

всі ці визначення лише підтверджують зазначені вище ознаки послуги. Кожне 

визначення виглядає як одна ознака з переліку. Також жоден з нормативно-

правових актів не дає визначення медичної послуги, не відображає її специфіку. Це 
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ще раз підтверджує, що визначення медичної послуги виглядає лише як сукупність 

тез, які закріплені в законодавстві України стосовно всього інституту послуг. 

Якщо звернутись до етимології слова «послуга» то під ним розуміється: 1) 

дія, вчинок, що дає користь, допомогу іншому; 2) діяльність підприємств, 

організацій та окремих осіб, виконувана для задоволення чиїх-небудь потреб; 

обслуговування [43, с. 894]; 3) люб’язний вчинок, служіння, слугування [324, с. 

305]. 

Беручи за основу етимологічний підхід, можна зробити висновок, що 

медична послуга – це дія (вчинок) працівників медичних підприємств, організацій 

або окремих уповноважених осіб, направлена на обслуговування потреб пацієнта, 

пов’язаних з покращенням стану його здоров’я або задоволення медико-

естетичних потреб. 

Спектр думок, в яких вживається категорія «медична послуга» є доволі 

широким. Так, Ю.Калмиков розглядає послугу як діяльність, спрямовану на 

створення благ або надання пільг за забов’язальним правовідношенням. У зв’язку з 

цим до зобов’язань про надання послуг він відносить не лише доручення, комісію, 

зберігання й експедицію, а й такі цивільно-правові договори, як підряд та прокат 

[107, с. 116-118]. Подібним чином визначає зобов’язання про надання послуг 

Є.Романова, яка включає до них групу господарсько-правових договорів, 

побудованих на взаємній домовленості сторін, у силу яких одна сторона 

зобов’язується виконати на користь іншої сторони певні дії, в результаті яких 

надаються блага контрагенту [259, с. 213]. Отже, на думку Є.Романової, предмет 

зобов’язання з надання послуг полягає у корисному ефекті, який споживається в 

процесі надання послуг. У свою чергу, Я.Кунік у будь-якому оплатному договорі 

вбачає послугу, а всі оплатні договори відрізняються один від одного за 

характером наданої послуги [146, с. 14]. З таким широким тлумаченням послуг 

можна погодитися. 

Найбільш повне визначення послуги надав Ємельянчик С., який під 

послугою розуміє дію (діяльність), спрямовану на задоволення потреб особи, яка 

виражається у відсутності втілення в певному майновому результаті, що є 
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невіддільним від самої діяльності, якість якого не може гарантуватися й який 

споживається безпосередньо у момент здійснення [90, с. 108]. 

Бездітко Д.В. вважає, що послуга в цивільному праві розглядається як 

діяльність, як результат діяльності, а також як сукупність діяльності та її 

результату [19, с. 7]. 

Слушною є позиція Венедіктової І.В., яка вважає, що медичну послугу 

можна визначити як корисну діяльність послугодавця, яка спрямована на 

задоволення потреб щодо здоров'я фізичної особи і має нематеріальний характер 

[45]. 

Так, на думку Антонова С. В. медична послуга – це вид професійної або 

господарської діяльності медичних закладів (організацій), фізичних осіб-

підприємців, які займаються приватною медичною практикою, що включає 

застосування спеціальних заходів стосовно здоров’я (результатом яких є 

поліпшення загального стану, функціонування окремих органів або систем 

організму людини) чи спрямованих на досягнення певних естетичних змін 

зовнішності [12, с. 20]. Медична послуга належить до фактичних послуг і містить в 

собі застосування спеціальних медичних заходів стосовно здоров’я, поліпшення чи 

підтримання стану якого є головною метою надання послуги [13, с. 6]. 

Згідно з позицією Гіжевського В. К., Головченка В. В. та Ковальського В. С., 

медичною послугою є: 1) технологічний процес, що виходить за межі медичної 

допомоги, надається на прохання фізичних та юридичних осіб на платній основі; 2) 

дії медичного персоналу із задоволення потреб пацієнтів у відновленні та 

підтриманні здоров’я [230, с. 74]. 

Медичну послугу також пропонується визначити як діяльність послугодавця, 

що спрямована на досягнення такого результату, корисні властивості якого здатні 

задовольнити потреби особи в відновленні і (або) підтриманні її здоров’я, 

безпосередньо в процесі протікання доцільної діяльності послугодавця, який не 

має упредметненого вираження (матеріальної форми) і не може бути гарантований 

послугодавцем [346, с. 214]. 
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На нашу думку, саме поняття «медична послуга» відображає цивільно-

правову природу відносин з надання медичної допомоги, оскільки основною 

підставою її надання є договір про надання медичних послуг. Як різновид послуг, 

медична послуга виступає самостійним об’єктом цивільних прав (ст.177 ЦК 

України). Натомість поняття «медична допомога» є міжгалузевим і розглядається 

більше в контексті особистих немайнових прав фізичної особи у цивільному праві і 

гарантованого державою права кожної людини в сфері охорони здоров’я у 

конституційному праві. 

За складністю медичні послуги поділяють на прості та складні 

(складаються з кількох простих або таких, у здійсненні яких задіяно кілька 

виконавців); за виконавцями – це лікарські (надаються лікарями) і сестринські 

(надаються середніми медичними працівниками, медичними сестрами, які 

здійснюють догляд за хворими тощо); за призначенням – на лікувальні, 

діагностичні, реабілітаційні, соціальні; за місцем проведення – на амбулаторні; 

стаціонарі, такі, що надаються на дому; за матеріальним відшкодуванням – на 

безоплатні (безкоштовні), частково оплачувані, платні [223, с. 235]. 

С.С. Шевчук медичною послугою називає одну з різновидів послуг, 

сферою застосування якої є ті суспільні відносини, в яких громадяни для 

задоволення своїх особливих потреб, що визначаються здебільшого, станом 

їхнього здоров’я, отримують особливу споживчу вартість у вигляді спеціалізованої 

медичної діяльності медичної організації або окремого фахівця в галузі медицини. 

Він також зазначає, що медична послуга – категорія економіко-правова. Така 

послуга має певну вартість – грошовий вираз тієї цінності, яку вона представляє. 

До неї вносяться витрати виробництва послуг, її собівартість, а також вигода 

(фінансовий інтерес виробника послуги), яка повинна покривати потреби 

відтворення, щоб відповідна діяльність була рентабельною. Отже, у вартість 

медичної послуги вносяться потреби, які виправдовують витрати, і можливості 

окупності вкладень за рахунок прибутку, що здобувається. Тому для виробника 

медичної послуги вона завжди відплатна, зокрема у випадках надання такої 

послуги певному громадянину без утримання з нього плати [351, с. 37-38]. 
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Не можна не погодитися з думкою С.С. Шевчука про те, що медичні 

послуги чинять вплив на стан людського організму з метою підтримання, 

поновлення та укріплення здоров’я з використанням інвазійних (ті, що 

супроводжуються порушенням покрову тіла, проникненням до внутрішніх частин і 

органів) та не інвазійних способів впливу на організм людини. Предмет медичної 

послуги – організм людини – суттєво відрізняє цю послугу від інших видів послуг. 

О.І. Смотров пропонує визначати медичну послугу як таку діяльність 

послугодавця, яка спрямована на досягнення результату, корисні властивості якого 

здатні задовольнити потреби особи у відновленні та (або) підтриманні її здоров’я 

безпосередньо в процесі доцільної діяльності послугодавця, що не має 

упредметненого вираження (матеріальної форми) і не може бути ним гарантована. 

На думку О.І. Смотрова, медичні послуги мають такі особливості: вона 

завжди спрямовані на особисте благо фізичної особи – здоров’я, тобто тільки за 

допомогою медичних послуг найчастіше можна досягти стану повного фізичного, 

духовного і соціального комфорту; медичні послуги як очікуваний «корисний» 

результат діяльності послугодавця не можуть бути ним цілком гарантовані; вони 

не підлягають повній стандартизації, оскільки характер самих дій суб’єкта надання 

медичних послуг може суттєво відрізнятися залежно від багатьох факторів ( 

задавненості хвороби, віку пацієнта тощо), які не можна повністю передбачити; до 

медичних послуг з боку держави пред’являються підвищені вимоги через 

висунення певних вимог до суб’єкта їх надання (наприклад, суб’єкт надання 

медичних послуг повинен відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, мати 

ліцензію на заняття медичною практикою, проходити акредитацію [276, с. 43-44]. 

О.В. Тихомиров медичну послугу розглядає як сукупність необхідних, 

достатніх, добросовісних, доцільних професійних дій медичного працівника 

(виконавця, виробника послуг), спрямованих на задоволення потреб пацієнта 

(замовника, споживача послуг). Він також відзначає, що медична допомога, яка 

спершу розумілась як доручення пацієнта лікареві, з часом набула правового 

режиму послуги [320, с. 96, 167]. 
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С.Б. Булеца під медичною послугою розуміє сукупність необхідних 

професійних дій виконавця медичної послуги, спрямованих на задоволення потреб 

пацієнта (споживача послуги) в підтримці здоров'я, лікуванні захворювань, їх 

профілактиці, діагностиці відповідно до згоди пацієнта піддатися конкретному 

медичному втручанню [38, с. 27]. 

Відзначаючи, що за договором про надання медичної допомоги лікувальна 

установа зобов’язується забезпечити громадянину кваліфіковані послуги, М.М. 

Малеїна фактично зазначає, що медична допомога є послугою [169, с. 32].  

На нашу думку, більш прийнятним для юридичної науки є розкриття 

послуги через особливості окремих договорів про надання послуг, ніж 

формулювання поняття «послуга», яке є занадто загальним або таким, що не 

відображає специфічних ознак зобов’язань про надання послуг. 

На наш погляд, юридично необґрунтованою є позиція авторів [276, с. 33; 

34, с. 273-277], що різні джерела фінансування (фізичні, юридичні особи чи 

держава) програмують застосування публічного чи приватного права. Вірною є 

думка, що оплатне надання медичних послуг – це, власне, послуга, і регулюється 

приватним правом, а безоплатне – медична послуга, що регулюється публічним 

правом. Вважаємо, що наявність або відсутність оплати може служити критерієм 

галузевого розмежування послуг і встановлення приватно - правових або публічно-

правових засад регулювання. Суть відносин, їхній зміст, охорона можуть залежати 

від того факту, чи встановлено для послуги ціну. Окрім цього, критерієм 

розмежування має бути і оцінка: чи було вільне волевиявлення, чи «працював» 

владний припис. У правовому розумінні «медичну допомогу» і «медичні послуги» 

можна розрізняти за сферою правового регулювання. Так, надання медичної 

допомоги регулюється нормами публічного права, в той час як надання медичних 

послуг – нормами приватного права. 

В.В. Луць зазначав, що «результат діяльності щодо надання послуг полягає 

в самому наданні послуг (тобто діяльності). При наданні послуг продається не сам 

результат, а дія, яка до нього привела [102, с. 572]. Іншими словами, послуга – це 

специфічний результат, що виражається в діяльності. 
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Ні цивільне, ні спеціальне медичне законодавство не містить достатньо 

чіткого визначення медичної діяльності. Основи законодавства України про 

охорону здоров’я, стосовно даного питання містять лише норми, які відсилають до 

інших нормативно-правових документів. Так, у статті, яка визначає основні 

поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров’я 

закріплюється, що зміст понять і термінів невизначених даним законом 

визначається законодавством України та спеціальними словниками понять і 

термінів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але документи, до яких відсилає 

зазначена норма, теж не дають належного тлумачення медичної послуги або 

медичної діяльності. 

Але не дивлячись на зазначене, в законодавстві зустрічаються трактування 

медичної діяльності. Медична діяльність – це регламентована Основами 

законодавства України про охорону здоров'я, іншими актами законодавства з 

питань охорони здоров'я, нормативно-правовими актами Міністерства охорони 

здоров'я України діяльність з надання громадянам лікувально-профілактичної 

допомоги. 

Медична практика – це діяльність, пов’язана з комплексом спеціальних 

заходів, спрямованих на сприяння поліпшення здоров'я, підвищення санітарної 

культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на діагностику, допомогу 

особам з гострими і хронічними захворюваннями й реабілітацію хворих та 

інвалідів, що здійснюється особами, які мають спеціальну освіту [195].  

З аналізу нормативної та наукової літератури можна зробити висновок: 

медична послуга є специфічним результатом, що виражається в діях (діяльності) 

медичних працівників, яка здійснюється на законних підставах, направлена на 

задоволення потреб пацієнта у покращенні стану здоров'я або задоволенні його 

медико-естетичних потреб шляхом надання професійних медичних послуг. 

Слід зазначити, що деякі вчені в даному випадку пропонують розглядати 

не результат дій і не діяльність, а корисний ефект останніх [66, с. 278], який також 

може виявлятися в результаті дії. Корисний ефект послуги – це особлива споживча 

вартість, тобто здатність задовольняти потреби людей. Споживачу гарантується 
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лише здійснення певного виду діяльності, спрямованої на досягнення певного 

корисного ефекту. Корисний ефект може відповідати бажаному для одержувача 

послуги результату. 

Неоднозначність у поглядах науковців зумовлена тим, що судження одних 

пов’язані з вивченням питання про об’єкт цивільних прав, а інших – у світлі 

проблеми про предмет зобов’язання щодо надання послуг. Вважаємо, що 

діяльність і результат, на перший погляд, виступають як рівнозначні категорії, 

якщо вважати, що задоволення потреб можливе лише шляхом діяльності. Але, 

якщо діяльність, як така є засобом досягнення мети, то акцент при визначенні 

медичної послуги зміщується в бік саме результату. При цьому важливо з’ясувати 

мету діяльності – це задоволення потреб конкретного суб’єкта, поєднаний з 

певним корисним ефектом. 

З результатом послуг тісно пов’язане питання про їх якість. Йдеться про те, 

що якщо кінцевий результат (якщо такий існує) і не настав, то це не свідчить про 

неякісність послуги. Однак презумпція не гарантованості результату послуги не 

відповідає генеральній меті всієї економічної діяльності. Як правило, якість 

послуги характеризується непостійністю, диференційністю або взагалі відсутністю 

як такої. Тому необхідно створити адекватний правовий режим оцінки якості 

медичних послуг, удосконалення правових засад сертифікації медичних послуг, 

вироблення правових моделей про умови якості медичних послуг. 

На жаль, в уяві більшості людей через недостатній рівень правової культури 

відбувається часткова підміна понять: термін «медична допомога» замінюється 

«медичною послугою». Тому дедалі частіше чуємо, що лікарі надають медичне 

обслуговування.  

Відповідно до ст. 3 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» медична допомога – діяльність професійно підготовлених 

медичних працівників, спрямована 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. Конституційний Суд України в 

своєму рішенні від 25.11.98 № 15-рп/98 зазначив, що у медичній науці поняттям 
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«медична допомога» переважно охоплюються лікування, профілактичні заходи, які 

проводяться при захворюваннях, травмах, пологах, а також медичний огляд та 

деякі інші види медичних робіт [253].  

Провідні спеціалісти Дніпропетровської державної медичної академії В.Г. 

Дзяк та ін., розробляючи галузевий класифікатор «Довідник медичних процедур 

(послуг) та хірургічних операцій», розглядають поняття «медична допомога» як 

комплекс послідовного виконання дій та заходів, які включають медичні 

процедури різного призначення, хірургічні операції та медикаментозне 

забезпечення при певному рівні організаційно-технічного та санітарно-

протиепідемічного забезпечення; а поняття «медична послуга» та «медична 

процедура» ототожнюються та означають послідовно визначені дії або комплекс 

дій медичного персоналу направлені на діагностику, лікування або профілактику 

захворювання, які мають самостійне закінчене значення і певну ціну [56]. 

Відповідно до ч.3 ст. 49 Конституції України держава створює умови для 

ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. При 

цьому зазначається, що в державних та комунальних закладах охорони здоров’я 

медична допомога надається безоплатно [131]. Положенню ч. 3 ст. 49 дано 

офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 

29.05.2002 N 10-рп/2002. Конституційний Суд України роз’яснив, що положення 

ч.3 ст. 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони 

здоров'я медична допомога надається безоплатно» необхідно розуміти так, що у 

державних та комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається 

всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або 

наступного їх розрахунку за надання такої допомоги [254]. 

Звернемо увагу на слова «незалежно від її обсягу». Тут і закладено 

протиріччя з ч. 2 ст. 95 Конституції України, яка передбачає, що «Виключно 

законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави 

на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків», тобто 

Державний бюджет України має конкретний розмір, а медична допомога має 

надаватися безоплатно незалежно від її обсягу.  
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З метою врегулювання цієї проблеми було запроваджено надання платних 

медичних послуг державними та комунальними медичними закладами. Вичерпний 

перелік цих послуг встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 

17.09.96 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в 

державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» [224]. 

На виконання цієї постанови Міністерством охорони здоров’я України спільно з 

Міністерством фінансів України було розроблено наказ від 18.12.97 № 358/273 

«Про затвердження Порядку надання платних послуг у державних (комунальних) 

закладах, установах охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та одержання 

добровільної компенсації від хворих», який встановлював не тільки процедуру 

надання медичних послуг, а й порядок встановлення цін на них [200]. Проте у 

зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 25.11.98№ 15-рп/98 

спільним наказом МОЗ та Мінфіну від 17.03.99 № 63/69 було скасовано 

вищезазначений наказ [253]. Порядок надання платних послуг у державних 

(комунальних) закладах, установах охорони здоров'я залишився законодавчо не 

врегульованим. 

Отже, доцільно розробити низку нормативно-правових актів, якими буде 

детально врегульовано порядок надання медичних послуг закладами охорони 

здоров’я різних форм власності та чітко регламентовано процес ціноутворення 

медичних послуг з можливим встановленням граничного їх розміру. 

Відповідно до ст. 49 Конституції України медична допомога повинна 

надаватися безкоштовно. Медичні ж послуги надаються за оплату. Дефініції 

понять «медична допомога» та «медична послуга» не збігаються, їх розмежування 

потрібно для дотримання конституційного права людини на безоплатну медичну 

допомогу. В окремих випадках від цього залежить доцільність медичного 

втручання взагалі, необхідність обов'язкового отримання згоди на таке втручання, 

зміст і обсяг інформаційного обов'язку медичного закладу та ін. Об'єктом 

правовідносин з надання платних медичних послуг є сама медична послуга, що 

складається з дій медичного характеру. Медична послуга належить до фактичних 

послуг і включає в себе застосування спеціальних медичних заходів стосовно 
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здоров'я, поліпшення чи підтримання стану, який є головною метою надання 

послуг. 

У результаті надання медичних послуг між медичним закладом (лікарем) з 

одного боку і особою, яка звернулася за такою послугою (пацієнтом) з другого, 

виникають особливі суспільні відносини, які є досить складними і багатогранними. 

Питання правової природи відносин з надання медичних послуг завжди було 

дискусійним та неоднозначним, а в доктрині висловлювалися різні позиції з 

приводу їхньої галузевої приналежності. Проте з’ясування правової природи цих 

відносин є вкрай важливим, оскільки від цього залежатиме подальша реалізація 

прав учасників таких відносин.  

Ряд авторів, зокрема Петров Г. І., Новосьолов В. І. вважає, що ці відносини 

мають адміністративно-правову природу, і лише заподіяння матеріальної шкоди 

пацієнту медичною установою є підставою виникнення цивільних (деліктних) 

зобов’язань по відшкодуванню шкоди [73]. 

Ми не підтримуємо такої позиції, адже такий підхід був поширений за 

радянських часів. Коли в умовах адміністративно-командної економіки медична 

допомога, як правило, була безплатною, у зв’язку із чим, відносини пов’язані з її 

наданням набували публічного характеру.  

У цьому випадку слід згадати, що адміністративні відносини завжди мають 

управлінський характер і вони можуть існувати за принципом «влада – 

підпорядкування», коли одна сторона має владні повноваження щодо іншої. 

Адміністративно-правові відносини можуть виникати за ініціативою будь-якої із 

сторін. При цьому згода або бажання другої сторони не є обов'язковою умовою їх 

виникнення, так само, як і наявність або відсутність у неї владних повноважень 

[117]. Ми вважаємо, що трактувати відносини з надання медичних послуг як такі, 

що мають суто адміністративно-правовий характер, є не зовсім правильно і 

говорити про них можна лише як про медичну допомогу і лише тоді, коли мова 

йде, наприклад, про державне управління, фінансування або нагляд і контроль у 

сфері охорони здоров’я. Відносини між медичним закладом (лікарем) і фізичною 

особою (пацієнтом) базуються на принципах рівності суб’єктів.  
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Інший підхід, з приводу правової природи відносин з надання медичної 

допомоги, що обґрунтовувався Андреєвим В. С., Івановою Р. І., Тарасовою В. А., 

який також, як і перший підхід є пережитком радянських часів, зводився до того, 

що медична допомога є різновидом державного соціального забезпечення [263, 

с.24]. Але, як зазначає Болотіна Н. Б., право соціального захисту «втручається» у 

сферу медичного права, коли врегульовує надання особливого соціального захисту 

при наданні окремих видів медичної допомоги, а також для окремих категорій 

суб’єктів [24].  

Варто погодитися з Венедіктовою І.В. [44, с. 30] з приводу того, що 

відносини соціального забезпечення і відносини з приводу надання медичної 

допомоги по суті виконують різні цілі у суспільстві, якщо перші спрямовані, 

насамперед, на матеріальну компенсацію тих втрат, яких особа зазнала у зв’язку з 

настанням певного ризику (втрата працездатності, втрата годувальника тощо), то 

відносини з приводу надання медичної допомоги в першу чергу спрямовані на 

профілактику, лікування та реабілітацію особи у разі погіршення стану її здоров’я.  

До соціального забезпечення належить також загальнообов’язкове медичне 

страхування. У ст. 3 проекту Закону України «Про загальнообов’язкове медичне 

страхування» № 2597-1 від 05.04.2013 р. зазначається, що обов'язкове медичне 

страхування полягає у тому, що у разі виникнення страхового випадку 

застрахованій особі надається медична допомога за кошти бюджету Фонду 

обов'язкового медичного страхування, який формується за рахунок страхових 

внесків та інших, передбачених цим Законом джерел [234]. Отже, однією з умов 

для запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування має бути 

створення спеціального Фонду (щось на зразок Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань) як некомерційної 

самоврядної організації, що буде виконувати функцію єдиного страховика у 

державі, як, наприклад, це є у Польщі. 

Водночас соціальне страхування слід відмежовувати від добровільного 

страхування, яке має цивільно-правову природу. У Законі України «Про 

страхування» закріплено три види добровільного медичного страхування: медичне 
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страхування (безперервне страхування здоров’я), страхування здоров’я на випадок 

хвороби та страхування медичних витрат. Але законодавець, на жаль, не визначив 

критерії, за якими можна було б відрізняти ці види медичного страхування один 

від одного. Фактично безперервне медичне страхування здоров’я та страхування на 

випадок хвороби мають схожий механізм їх здійснення. Основна різниця полягає у 

формуванні страхових програм, які при безперервному медичному страхуванні є 

більш широкими.  

Популяризуючи свої послуги вітчизняні страхові компанії активно 

розробляють різні програми добровільного медичного страхування. Наприклад, 

страхова компанія «ОРАНТА» пропонує своїм потенційним страхувальникам три 

базові програми: 

1) «амбулаторно-поліклінічне обслуговування». За цією програмою 

застрахованим особам гарантується медикаментозне забезпечення, 

фізіотерапевтичне лікування, всі необхідні діагностичні дослідження в 

амбулаторних умовах, тощо; 

2) «стаціонарне лікування», що включає всі види терапевтичної і 

хірургічної допомоги при невідкладному стані, розміщення у реанімаційній палаті, 

необхідні лікувальні процедури та маніпуляції; 

3) «невідкладна допомога». За цією програмою забезпечується надання 

невідкладної медичної допомоги, що включає заходи з ліквідації стану, який 

загрожує життю, нагальну госпіталізацію до медичної установи [81].  

Добровільне медичне страхування є одним із видів особистого страхування, 

який забезпечує можливість повної або часткової виплати коштів за надання 

медичних і медико-профілактичних послуг застрахованим особам у разі розладу 

здоров'я відповідно до умов укладеного договору та правил страхування [162, с. 

23]. 

Підставою здійснення добровільного медичного страхування є договір, який 

укладається з врахуванням положень гл. 67 ЦК України та Закону України «Про 

страхування». Договір добровільного медичного страхування укладається у 

письмовій формі і на підтвердження його укладення страховиком видається 
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спеціальний документ – страховий поліс. У разі настання страхового випадку 

застрахована особа, звертаючись за наданням медичної допомоги, обов’язково 

повинна пред’явити страховий поліс у медичному закладі, оскільки саме в ньому 

визначається обсяг медичної допомоги, яку зобов’язався надати страховик у 

договорі.  

Предметом договору добровільного медичного страхування є майновий 

інтерес, який не суперечить закону і пов'язаний з здоров’ям застрахованої особи. 

Пропонуємо як приклад розмежування цивільного і соціального страхування 

судову справу №752/19275/13-ц, що розглядалася Голосіївським районним судом 

м. Києва за позовом ОСОБИ_1 від імені та в інтересах ОСОБИ_2 до товариства з 

додатковою відповідальністю «Страхова компанія «КИЇВ РЕ» про стягнення 

страхового відшкодування та моральної шкоди [303]. 

28.10.2013 року позивач звернувся в суд з позовом до ТзДВ «СК «КИЇВ РЕ» 

про стягнення страхового відшкодування та моральної шкоди. 

В обгрунтування заявлених позовних вимог представником позивача 

зазначено, що 18.09.2012 року між ОСОБОЮ_2 та ТзДВ «СК «КИЇВ РЕ» був 

укладений договір добровільного медичного страхування для виїжджаючих за 

кордон № 062279. Під час дії договору, ОСОБА_2 виїхав до країни Франція, а саме 

до м. Дравей, де 05.11.2012 року у нього виникли гострі болі у низу живота. 

06.11.2012 року останнього було доставлено каретою швидкої допомоги до лікарні 

Centre Hospitalier Sud Francilien у м. Корбей-Ессон. При зверненні до швидкої 

допомоги ОСОБА_2 повідомив асистуючу компанію ТзДВ «СК «КИЇВ РЕ» 

06.11.2012 року, що свідчить про виконання зобов’язання щодо повідомлення 

страхової компанії в терміни, передбачені умовами договору з метою подальшої 

координації всіх наступних дій. Відповідно до довідки лікаря медицини Сілвена 

Бененаті від 06.11.2012 року ОСОБА_2 підлягав госпіталізації для термінової 

хірургічної операції, його стан здоров’я не дозволяв ні виписку з лікарні, ні 

переміщення в іншу лікарню до того як первинне хірургічне втручання не буде 

проведено. 06.11.2012 року було проведено термінову операцію (колоностомію). 

Дана операція відноситься до негайних хірургічних втручань, необхідних для 
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усунення загрози для життя та здоров’я. За перебування ОСОБИ_2 в лікарні Centre 

Hospitalier Sud Francilien з 06.11.2012 року по 18.11.2012 року було виставлено 

рахунок на оплату за надання медичних послуг у розмірі 16 684 євро, крім того 

було надано рахунок на оплату послуг швидкої допомоги в розмірі 196, 70 євро. 

Відповідно до листа страхової компанії № 169 від 31.05.2013 року, останньою було 

складено страховий акт на виплату страхового відшкодування лише за 

транспортування страхувальника каретою швидкої допомоги на суму 196, 70 євро. 

19.11.2012 року ОСОБА_2 додатково було проведено лапароскопічну 

колоретальну резекцію з одночасним відновленням прохідності кішківника, 

оскільки без даної операції останній не мав можливості самостійно пересуватись. 

Дана операція та перебування в лікарні для відновлення коштувало 11 538 євро. В 

подальшому на рахунок ОСОБИ_2 було виставлено загальний рахунок на оплату в 

сумі 28 222 євро. Всі документи були надані ТзДВ «СК «КИЇВ РЕ» 15.02.2013 року 

разом із заявою про страховий випадок та виплату страхового відшкодування. 

Однак, станом на день звернення до суду страхова компанія не виплатила суму 

страхового відшкодування. У зв’язку з невиконанням зобов’язань, просила 

стягнути з ТзДВ «СК «КИЇВ РЕ» на користь ОСОБИ_2 суму страхового 

відшкодування в розмірі 308 680, 95 грн., що є еквівалентом 28 222 євро. Крім 

того, з підстав невиконання відповідачем зобов’язань за договором добровільного 

медичного страхування, просила стягнути з відповідача на користь ОСОБИ_2 

пеню в розмірі 6 882, 21 грн., три проценти річних в розмірі 5 552, 28 грн., а також 

відшкодувати моральну шкоду у розмірі 100 000 грн., оскільки позивач перебував 

у психологічному щоці, коли отримав відмову відповідача про виплату страхового 

відшкодування, що складало вартість його лікування. Понесені судові витрати 

просила покласти на відповідача. 

Судом встановлено, що причиною госпіталізації ОСОБИ_2 до лікарні Centre 

Hospitalier Sud Francilien у м. Корбей-Ессон були гострі приступоподібні болі в 

животі, а за наслідками обстеження встановлено непрохідність кишечника та 

товстої кишки, пухлину кишечника, що потребувало термінового хірургічного 

втручання. 
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З огляду на те, що за результатами обстеження встановлено, що виявлене у 

ОСОБИ_2 іліоцекальне вздуття більше 10 сантиметрів, суд приходить до висновку, 

що онкологічне захворювання ОСОБИ_2 мало місце на час укладення договору 

добровільного медичного страхування для виїжджаючих за кордон №062279 та 

носило хронічний характер, а відтак його обстеження та лікування не може бути 

визнано страховим випадком за цим договором добровільного страхування. 

Суд прийшов до висновку, що рішення ТзДВ «СК «Київ Ре» про відмову у 

виплаті страхувальнику ОСОБІ_2 страхового відшкодування у частині 

відшкодування витрат на обстеження та лікування останнього не знайшли свого 

підтвердження, а тому заявлені представником позивача вимоги в цій частині 

задоволенню не підлягають. 

Крім того, із зазначених вище підстав, про відсутність у діях ТзДВ «СК 

«Київ Ре» порушень щодо виконання зобов’язань за укладеним із ОСОБОЮ_2 

договором, відсутні підстави для задоволення позовних вимог у частині стягнення 

з відповідача штрафних санкцій з підстав невиконання умов договору, а також і 

відшкодування моральної шкоди. 

Між тим, судом встановлено, що при зверненні в суд з позовом представник 

позивача заявила вимоги про стягнення з ТзДВ «СК «Київ Ре» страхового 

відшкодування за договором добровільного медичного страхування для 

виїжджаючих за кордон №062279, за яким страховик має обов’язок відшкодувати 

страхувальнику витрати за транспортування карети швидкої допомоги на суму 

196,70 євро (2023, 00 грн.), що визнано відповідачем, однак отримання зазначених 

виплат було зупинено за заявою представника страхувальника, яка у подальшому 

була скасована останнім і питання щодо отримання зазначеного відшкодування 

залишилося не вирішеним. 

Відповідно суд прийшов до висновку про необхідність стягнення з 

відповідача на користь позивача страхового відшкодування у частині витрат на 

транспортування, оскільки ці витрати оплачені позивачем самостійно. 

Рішення суду є цілком логічним, оскільки відповідно до умов, укладеного 

сторонами у справі договору ОСОБА_2 застрахував у ТзДВ «СК «Київ Ре» витрати 
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пов’язані з витратами на невідкладну медичну допомогу та іншу допомогу, надану 

під час перебування за кордоном за програмою – А – невідкладні медичні послуги. 

При раптовому захворюванні або нещасному випадку відшкодовуються витрати 

отриманих невідкладних медичних послуг – невідкладної стаціонарної допомоги в 

медичних закладах (оплата медикаментів, діагностичних та лікувальних процедур, 

в тому числі оперативних втручань, консультацій, перебування в палаті, 

харчування під час перебування в стаціонарі, оплати ліків, призначених для 

невідкладного лікування або зняття гострого стану здоров’я, придбаних за 

рецептом лікаря та на підставі пред’явленого рецепту і підтвердження про оплату, 

транспортування застрахованої особи машиною швидкої допомоги до 

найближчого лікаря або лікувального закладу. Не підлягають відшкодуванню 

витрати пов’язані з хронічними захворюваннями (лікування, оперативні втручання, 

придбання медикаментів) та наслідками таких захворювань, які існували на 

момент придбання полісу, крім випадків їх загострення; проведення консультацій, 

обстежень та інших діагностичних заходів, лікування та операцій, які виходять за 

рамки програми даного полісу та можуть бути проведені в Україні, або в країні 

постійного проживання застрахованої особи; на лікування онкологічних 

захворювань; на діагностику та лікування доброякісних та злоякісних пухлин, у 

тому числі захворювань онкогематологічної природи, що і мало місце в даній 

ситуації. 

Щодо змісту договору медичного страхування, то всі істотні його умови 

визначаються з урахуванням положень ЦК України та Закону України «Про 

страхування», а також на розсуд сторін. Але обов’язково повинні бути зазначені 

найменування сторін, застрахованих осіб, предмет договору, страховий випадок, 

розмір і порядок сплати страхових платежів, розмір страхових виплат, перелік 

медичних послуг, які надаватимуться медичним закладом після настання 

страхового випадку, строк дії договору, права та обов’язки сторін, умови щодо 

набрання ним чинності, порядок зміни та припинення, тощо. 

Перед укладенням договору, особа, котра буде застрахованою, повинна 

пройти медичний огляд. Після цього особі пропонується програма медичних 
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послуг, після вибору якої встановлюється страхова сума, страховий тариф і 

визначаються страхові платежі [354, с. 263]. В коментованому випадку об’єктом 

правового регулювання буде страхова послуга, а не медична. 

Активного обговорення серед таких науковців, як Стеценко С.Г., Сенюта І. 

Я., Венедіктова І.В., Болотіна Н.Б. набула третя позиція, яка полягає у необхідності 

виокремлення нової галузі права – медичного права, яким все частіше називають 

правові та соціальні регулятори суспільних відносин, що виникають у медичній 

діяльності. 

Стеценко С. Г. зазначає, що медичне право – це комплексна галузь права, що 

включає сукупність правових норм, регулюючих суспільні відносини у сфері 

медичної діяльності [315]. Цю позицію також поділяє Сенюта І. Я., вона 

підкреслює, що медичне право як комплексна галузь права – це сукупність 

правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі 

надання медичної допомоги, яка застосовується з діагностичною, профілактичною, 

лікувальною і реабілітаційно-відновною метою з тим, аби забезпечити право 

людини на охорону здоров’я [268]. 

Як комплексну спеціалізовану галузь права – медичне право, розглядає 

Гладун З. С. Цей автор підкреслює, що медичне право являє собою зв’язану 

внутрішньою єдністю систему правових норм, які регулюють суспільні відносини 

у сфері медико-санітарної допомоги та охорони здоров’я, як окремої людини, так і 

населення в цілому[60, с. 103].  

Складовими елементами медичного права є законодавство в сфері обігу 

медичних препаратів та інших медичних продуктів донорства та трансплантації 

органів. Досвід європейських країн, зокрема ФРН свідчить, що без прийняття 

спеціальних законів, які регулюють випуск і обіг лікарств (Arzneimittelgesetz, 

1961), медичних засобів (Medizinproduktgesetz, 1994), донорство крові 

(Transfusiongesetz, 1998) та інших спеціальних законів неможливо забезпечити 

належне регулювання приватних відносин з надання медичних послуг. Адже 

складовою медичної послуги є не лише дії медичного працівника маніпуляційного 

характеру, але й відповідні лікарські засоби , препарати та ліки . Нівелювання 
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підходів до зазначених областей медичної допомоги не дозволить належно 

врегулювати приватні відносини в сфері охорони здоров'я.  

Елементом відносин між пацієнтом та лікарем чи медичною установою, які 

надають послуги, є також питання медично-етичні. Останні не завжди можуть 

охоплюватися положеннями законодавства. В даному випадку важлива роль 

відводиться спеціальним приписам. Наприклад, у ФРН лікарі організовані у 

лікарські палати з примусовим членством [371]. У своїй діяльності з надання 

медичних послуг вони повинні керуватися Професійним порядком (Berufsordnung 

), на основі якого діє ця спілка.  

Така система у ФРН має давні традиції, починаючи з 19 століття. В сучасних 

умовах професійні вимоги закріплені земельними медичними палатами 

(Landesarztekammern) в спеціальних нормативних актах. Зазначені положення, 

визначаючи вимоги до професійної діяльності лікаря, можна трактувати як 

приписи, обмежуючі можливість заняття приватною лікарською практикою. В 

зазначених спеціальних положеннях містяться приписи, які стосуються основ 

професійної медичної етики. Таким чином, правом охоплюються юридичні та 

морально-етичні аспекти відносин лікаря (медичного закладу) та пацієнта. Перехід 

від етичних до правових правил є певним процесом. Це підкреслюється в 

Лісабонські Декларації про права пацієнтів 1995року. 

Якщо певні прогалини мають місце у правовому регулюванні відносин між 

лікарем і пацієнтом, то перший повинен керуватися своєю совістю та волею 

пацієнта. Про близькість медицини та медичного права до базисних положень 

етики свідчить той факт, що у ФРН з 2007 року на основі закону про Раду з питань 

етики було створено Національну Раду з етики. Її завданням є інформація 

громадськості, сприяння розв’язанню медичних проблем шляхом обговорення 

дискусійних питань, вироблення пропозицій, співпраця з Радами етики інших 

країн. 

В Україні зайняття приватною медичною практикою підлягає ліцензуванню з 

боку державних органів. Водночас не слід применшувати роль медичних об’єднань 
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громадського характеру у формуванні етико-правових засад регулювання 

медичних послуг.  

Якщо проаналізувати погляди українських фахівців в галузі медицини та 

іноземну медичну літературу, то можна прослідкувати аналогічність поглядів 

щодо комплексної правової природи відносин з надання медичної допомоги. 

Наприклад, М.П. Дейкун відзначає, що «такі аспекти надання медичної 

допомоги, як дотримання стандартів, ціноутворення, якість медичних послуг, 

повинні бути під контролем держави незалежно від організаційної моделі системи 

та форм власності медичних закладів у ній» [75, с. 54-56]. А.І. Литвак в аналізі й 

оцінюванні фінансово-економічного стану бюджетної медичної установи зазначає, 

що «фінансовий стан бюджетного закладу характеризується забезпеченістю 

фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами, здатними покрити витрати на 

медичну допомогу, гарантувати певний рівень доступності та якості медичних 

послуг, а також ефективне використання обмежених ресурсів [155, с. 4-37]. 

У відомому в медичних колах Dorland’s Illustrated Medical Dictionary 

медична допомога (care) визначається як послуги (services), що їх надають 

представники медичної професії для блага пацієнта [366, p.269]. 

А.М. Савицька, розглядаючи відносини з надання медичної допомоги, 

робила висновки про договірну основу їх виникнення. Вона також відзначала, що 

об’єктом правовідносин, які існують між хворими і лікувальною установою, є 

медичні послуги, послуги з лікування. Ці послуги відносять до категорії 

нематеріальних благ [263, с. 44-45]. 

Питання об’єкта правовідносин є найбільш дискусійним у цивільному праві. 

З цього приводу в літературі висловлювалися різні точки зору. Одні автори 

вважають, що в якості об’єкта цивільного правовідношення завжди виступають 

речі [1, с. 22]. Вбачається, що така позиція ґрунтується на філософському 

розумінні об’єкта - це те, що протистоїть суб’єкту в його предметно-практичній і 

пізнавальній діяльності. І ця об’єктивна реальність є незалежною від людини і її 

свідомості. Однак люди вступають між собою у відносини не лише для пізнання 

об’єктивної реальності, а й впливають на неї. Проте речі самі по собі не здатні 
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реагувати на поведінку людини, взаємодія між ними не може змінити речі. Тільки 

поведінка людини, яка спрямована на річ, викликає у ній відповідні зміни. Тому 

інші автори вважають, що об’єктом права є поведінка людини [159, с. 66]. Проте не 

будь-яка поведінка виступає об’єктом правовідношення. Не слід розглядати в 

якості об’єкта поведінку людей, яка виникає у процесі їх взаємодії між собою в 

межах існуючого між ними правовідношення. Таку поведінку вважають змістом 

цивільного правовідношення [65, с. 85]. 

У наукових публікаціях із питань дослідження правовідношення усе частіше 

висловлюється думка, що об’єктами цивільних правовідносин є блага [266, с. 57-

63]. Ми вважаємо, що «благо» є соціально-економічною категорія. Тому не зовсім 

коректно вважати благами правомірну поведінку. Благами, як соціальною 

категорією, можуть виступати предмети матеріального і нематеріального світу. У 

такій якості блага є об’єктами цивільних прав, оскільки вони закріплені у ст.177 

ЦК і відповідно до якої об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші, цінні 

папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші нематеріальні блага. 

Як видно з цієї норми, в один ряд поставлені тілесні і безтілесні предмети, майнові 

і немайнові права, матеріальні і нематеріальні блага, результати творчої діяльності. 

Більше того, законодавець не дає вичерпного переліку об’єктів цивільних прав. І 

це зрозуміло, оскільки економічний розвиток привносить в оборот усе нові, раніше 

невідомі людству блага. І ще одне, у даній статті не випадково йдеться тільки про 

об’єкти «цивільних прав» і нічого не зазначається про обов’язки. Навряд чи хтось 

може мати в якості блага обов’язок. З огляду на це, не слід ототожнювати поняття 

об’єктів цивільних прав і об’єктів цивільних правовідносин [121, с. 329; 67, 294].  

У дослідженні об’єкта цивільного правовідношення слід взяти за основу 

його філософське розуміння, але «об’єктом правовідношення» буде таке явище 

суспільного життя, на яке право має вплив. Загальновідомо, що право є 

регулятором суспільних відносин. Вплив права на суспільні відносини 

здійснюється шляхом регулювання поведінки їх учасників. Отже, суспільні 

відносини є об’єктом впливу права, який здійснюється шляхом регламентації 
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поведінки їх учасників. Об’єктом правовідношення виступає лише суспільний 

зв’язок між людьми, що встановлюється в результаті їх взаємодії. 

Правовідношення може впливати лише на поведінку людини. Тому в якості 

об’єкта правовідношення буде виступати поведінка його суб’єктів, спрямована на 

створення та отримання різного роду матеріальних і нематеріальних благ. 

Цивільне правовідношення може впливати лише на чітко визначені явища 

оточуючої дійсності - поведінку людей, що спрямована на різного роду блага, але 

не самі ці блага. Через призму права сам по собі об’єкт втрачає будь-який сенс, 

якщо на нього неможливо вплинути. Отже, особливість цивільного майнового 

правовідношення полягає в тому, що його учасники своєю поведінкою впливають 

не тільки один на одного, але й на матеріальні блага. Поведінка суб’єктів 

цивільного правовідношення, яка спрямована на різного роду матеріальні блага, і 

становить об’єкт цивільного майнового правовідношення. Потрібно 

розмежовувати поведінку суб’єктів, спрямовану один на одного, і матеріальне 

благо, яке досягається в результаті такої поведінки. Перше створює об’єкт 

цивільного правовідношення, а друге є об’єктом суспільного відношення. При 

цьому обидва елементи взаємопов’язані, оскільки суб’єкти, впливаючи один на 

одного, тим самим визначають і стимулюють досягнення певного блага, яке є 

метою вступу в правовідносини. Одночасно майнове благо може носити як 

оречевлену форму, так і бути нематеріального характеру. У будь-якому 

цивільному правовідношенні об’єктом виступає поведінка його учасників, що 

спрямована на досягнення тих благ, які здатні задовольнити потреби соціуму. 

Таким чином, тільки поведінку суб’єктів правовідношення, спрямовану на 

створення матеріального і нематеріального блага, слід вважати об’єктом будь-

якого правовідношення. Самі матеріальні та духовні блага, які створюються в 

результаті реалізації правовідношення, лежать поза межами правовідношення і 

виступають об’єктами суспільних відносин. Саме для їх досягнення учасники 

вступали у правовідносини.  

Правовідношення з надання послуги володіє майновою цінністю. Якщо 

подивитися на послугу з позиції відносин власності, то виявимо, що при повній 
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відсутності речі (як додатку до дій) у послузі має місце привласнення (а отже і 

звернення у власність). Для обґрунтування цієї тези варто звернутися до концепції 

О.С. Йоффе про специфічну ознаку всіх майнових відносин - економічної цінності, 

яка поєднана із засобами виробництва або з продуктами людської діяльності, нехай 

і не пов’язаної з матеріальним виробництвом [103, с. 8-9]. Вважається, що така 

позиція вченого витікає з концепції цивільно-правового зобов’язання, покликаного 

породити певні економічні наслідки за допомогою реалізації майна, виконання 

робіт, надання послуг. А для загального позначення можливого змісту 

зобов’язання вживається термін «дія», що володіє майновою цінністю.  

Оскільки право втілюється у вольовій активності суб’єктів, то і в послугах 

ми маємо справу з цілеспрямованою активністю – діяльністю особи, що її надає. 

Зустрічається трактування, що дія може існувати у вигляді діяльності, змістом якої 

є ряд послідовних дій або комплексу дій, що зорієнтовані на вирішення 

поставленого завдання. Отже, можемо зробити висновок, що в послугах сама дія 

набуває іншого ніж суто предметно-прикладного значення, а саме: значення 

явища, яке здатне змінити стан предметів матеріального і нематеріального світу. У 

цьому і полягає перша сутнісна ознака медичної послуги: правову роль тут відіграє 

не створення чи переробка речі як предметно виражений результат, а щось 

нематеріалізоване – сукупність якостей, які властиві самій діяльності. У цьому і 

полягає корисний ефект послуги, яка задовольняє певну потребу. Цінністю у 

послузі наділений сам акт діяльності, направлений на досягнення цього ефекту, що 

підлягає вартісній оцінці. Замовнику не передається якийсь існуючий товар або 

існуюче право, а обов’язок виконавця полягає саме в наданні медичної послуги 

(комплексу послуг) саме на ці і тільки ці дії у замовника і виникає право вимоги. 

Таким чином, коли ми вживаємо вислів «результат лежить за межами послуги», то 

маємо на увазі об’єктивований чи не об’єктивований результат, якого чекає від 

послуги споживач. Це, передусім, результат, який не може гарантувати медична 

послуга (друга ознака), оскільки в медичних послугах продається не сам результат, 

а дії, що призвели до нього, тому що в об’єктивному значенні результат медичної 
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послуги передбачається позитивним, а в суб’єктивному – може бути негативним 

або взагалі бути відсутнім. 

Проте обов’язок медичної установи вчинити певні дії чи здійснити певну 

діяльність надає можливість сторонам встановити розмір оплати залежно від 

досягнення певного позитивного результату. Не слід заперечувати, що пацієнт 

зацікавлений не тільки у вчиненні певних дій, а саме у їх позитивному ефекті і 

саме для отримання такого ефекту він вступає у правовідношення. При такій умові 

результат є невід’ємною частиною послуги як об’єкта цивільних прав. Ефект 

(результат) появляється внаслідок надання послуги.  

Особливістю послуги є те, що вона невіддільна від особи послугонадавача. А 

особливістю результату послуги – невіддільність її від послугоотримувача. З цього 

приводу цікаву точку зору висловила Е.В. Ким. Критикуючи позицію щодо 

невіддільності послуги від послугонадавача, вона стверджує, що результат послуги 

є невіддільним саме від послугоотримувача [112, с. 42-44]. Проте підстав для 

суперечок немає, оскільки в першому випадку йдеться про послугу як діяльність, а 

в другому ми розглядаємо результат (ефект) від надання послуги. Незалежно від 

того, чи набуває результат матеріальної форми чи виражений у корисному ефекті, і 

в одному і в другому випадку він часто збігається з особою замовника. З цього 

приводу слід зазначити, що для досягнення корисного ефекту від послуги 

необхідна діяльність виконавця, і ця діяльність невіддільна від послугонадавача. 

Але результат послуги стає надбанням і послугоотримувача, незважаючи на те, чи 

матеріалізується він чи ні. 

Якщо результат послуги лежить у корисних якостях самої діяльності, то, 

отже, він невіддільний від процесу його створення, співпадає з ним за часом і 

місцем, не підлягає переміщенню окремо від виконавця послуги, споживається в 

міру її надання. Інакше кажучи, послуга споживається в процесі її надання, а з 

моментом припинення надання споживання послуги завершується. Це наступні 

атрибутивні властивості медичної послуги – властивість невіддільності та 

безповоротності. 
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Від ступеня засвоєння послуги споживачем залежить рівень ефекту, що 

породжується нею. Тобто споживач здатний впливати на корисність послуги. У 

такому значенні потрібно розуміти такі тісно пов’язані між собою особливості 

послуги, як її неповторність і суб’єктивна виключність (ексклюзивність), де 

діяльність не просто здійснюється за завданням замовника , «але при взаємодії 

замовника і виконавця» [116, с. 5], при цьому один сприйнятливий до дій іншого. 

Створений послугою ефект відбувається на стороні послугоотримувача. Корисні 

властивості послуги можуть себе виявити тільки через особу, якій вона надається. 

На основі вищенаведеного слід зробити висновок про такі особливості 

медичної послуги, які характеризують її як особливе правове явище:  

1. перетворююча, корисна роль діяльності, що має майнову цінність;  

2. досягнення позитивного результату неможливо гарантувати;  

3. невіддільність процесу надання послуги від дій медичного працівника, 

а корисного ефекту – від особи пацієнта;  

4. її безповоротність; 

5. неповторність; 

6. ексклюзивність; 

7. надаються, переважно, за безпосереднього прямого контактного 

спілкування; 

8. медичні послуги носять індивідуальний характер; 

9. нездатність для зберігання, накопичення чи перерозподілу; 

10. для них характерні нерозривність дій з їх виконання та споживання, що 

провадяться одночасно в одному акті; 

11. виконуються системно або мають тривалий строковий характер; 

12. конфіденційний характер діяльності з надання медичних послуг. 

Варто звернути увагу на те, що пацієнт може не отримати корисного 

ефекту від належного лікування, наприклад, через прогрес розвитку захворювання, 

індивідуальне сприйняття ліків та інше.  

Досліджуючи послугу як об’єкт цивільних прав, М. Василечко виділяє ще 

такі властивості послуги, як мінливість якості та нездатність до зберігання [39, с. 
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219]. М.І. Брагінський вважає, що при наданні медичних послуг, які отримують 

своє втілення в матеріальному результаті, є всі підстави користуватися 

конструкцією змішаного договору. Зокрема, при виготовленні протезів 

застосовується принцип «є результат – є оплата, немає результату – немає оплати» 

[31, с. 217]. 

До зазначеної подібна точка зору В.А. Кабатова, який з приводу надання 

медичних послуг зазначав, що вони можуть завершуватися певним уречевленим 

результатом (установлення серцевого стимулятора, протезування). Він зробив 

висновок, що досягнення такого результату нероздільно пов’язане з проведенням 

різного виду медичних обстежень, хірургічного та медикаментозного лікування. 

Тому це є аргументом на користь того, що медичні послуги не слід відносити до 

підрядних зобов’язань [106]. Разом із цим автор недостатньо аргументує, чому при 

оречевленості і віддільності результату ці відносини не є підрядними. Безперечно, 

що зазначені правовідносини є такими, що виникають із приводу надання послуг, 

але не тому, що результат нерозривно пов’язаний з проведенням лікування. Будь-

який результат обумовлений тією роботою, яка необхідна для досягнення мети. 

Основним аргументом на користь вищезазначеного є юридична невіддільність 

результату від самої послуги, оскільки він існує не у товарній формі. У наведеному 

прикладі результатом договору є не лікувальний ефект від послуги, а виготовлення 

протеза замовника цікавить тільки в тій мірі, оскільки це необхідно для досягнення 

такого ефекту. Як правильно відзначив Д.Степанов, послуга є завжди обмеженою, 

відокремленою операцією. Замовник купує тільки ті дії, які є саме послугою, а 

інші, які утворюють підготовчу стадію, його не цікавлять. Тому в тих випадках, 

коли результат втілюється в товарах, відносини регулюються договором підряду, а 

коли оречевлений результат відсутній або ж він не набуває форми товару, 

відносини регулюються договором про надання послуг [311, с. 10]. Звідси, якщо 

результат послуги незалежно від форми його існування не набуває форми товару, 

то, як зауважив Ю.В. Романець, «продається не сам результат, а дії до нього» [257, 

с.110].  
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У наведених прикладах, незважаючи на присутність речовинного 

(матеріалізованого) елемента як змінної властивості, послуга не втрачає своїх 

властивостей та атрибутивних меж, а, отже, зберігається її природа. Це 

відбувається тоді, коли в послузі появляється певний матеріальний компонент або 

«відстрочка» настання корисного результату медичних послугах. Проте ці 

обставини не виводять дане суспільне правовідношення з розряду послуг, 

матеріальний результат тут недостатньо стійкий, щоб піднятися до рівня 

протилежного послузі явища – робіт із виготовлення, переробки речі тощо.  

Отже, вищенаведений аналіз дозволяє констатувати: явище послуги є 

оригінальним в своєму роді і непростим для розуміння. Проблема легального 

поняття послуги (як об’єкта цивільних прав) залишається поки що відкритою, а 

законодавчо і доктринально послугу сьогодні прийнято описувати через 

діяльність, дії. Такі суто функціональні визначення швидше за все не дають 

глибинного і чіткого уявлення про послугу та зобов’язання, предметом яких 

виступає надання медичних послуги. Вважаємо, що поняття медичної послуги слід 

обґрунтовувати, відштовхуючись від її особистих немайнових та майнових 

характеристик, запропонувавши таку її дефініцію як об’єкта цивільних прав. 

Медична послуга – це визначена договором дія чи комплекс дій лікаря 

(медичної установи) – послугодавців, спрямована на діагностику, лікування або 

профілактику лікування захворювання, яка є самостійним виокремленим об’єктом 

і має вартісну оцінку. 

Змістом відносини з приводу надання медичних послуг є юридичні права та 

обов’язки, які охоплюються предметом приватноправового регулювання.  

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. У системі джерел права, які регулюють відносини з охорони здоров'я 

та надання медичних послуг можна виокремити три рівні: універсальний, 

комплексний і спеціалізований. До універсального належать, насамперед, 
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міжнародно-правові акти, які містять положення, спрямовані на врегулювання 

відносин у сфері прав людини. До комплексного належать нормативно-правові 

акти, які регулюють відносини в медичній сфері, в тому числі прийняті відповідно 

до міжнародних договорів, підписаних Україною. Спеціалізований рівень 

охоплюється нормативними актами, які покликані регулювати безпосередньо 

договірні відносини в сфері охорони здоров'я та надання медичних послуг. 

2. Право на охорону здоров'я є особистим немайновим правом фізичної 

особи. Однією з форм реалізації права на охорону здоров'я є договори про надання 

медичної допомоги (послуги), які мають цивільно-правовий характер. Укладення 

останніх залежить від обсягу дієздатності фізичних особи. В ч.2 ст.284 Цивільного 

кодексу України зазначено, що фізична особа, яка досягла 14 років і яка звернулася 

за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів 

лікування відповідно до його рекомендацій. Однак, в ст.32 Цивільного кодексу 

України серед правочинів, які може вчинити неповнолітня особа відсутні договори 

про надання медичних послуг з метою реалізації цього права. У зв’язку з чим 

необхідно доповнити ч.1 ст.32 Цивільного кодексу України п.5, в якому 

передбачити право неповнолітнього самостійно укладати договори про надання 

медичних послуг. 

3. Необхідно розмежовувати поняття «здійснення права» та «реалізація 

права». Здійснення права є однією з стадій його реалізації. Фізична особа 

самостійно в межах своєї дієздатності приймає рішення, про здійснення 

суб’єктивного цивільного права. Межею здійснення цивільного права є 

недопущення порушення прав та інтересів інших осіб. 

4. У теорії цивільного права існують різні критерії класифікації 

особистих немайнових прав. Але всі вони стосуються класифікації за цільовим 

спрямуванням. Особисті немайнові права в сфері охорони здоров'я можна 

диференціювати таким чином: 

-право на звернення за медичною послугою; 

-право на відмову від медичної послуги; 

-право на припинення медичної послуги; 
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-право на участь в медичних експериментах; 

-право донорство крові та її компонентів; 

-право на трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів; 

-права, пов’язані із здійсненням репродуктивних функцій за допомогою 

медичних засобів; 

-право на медичну інформацію, пов’язану із станом свого здоров'я. 

5. Право на здоров'я як особисте немайнове право – це суб’єктивне право 

фізичної особи щодо нематеріального блага, а також його правова охорона. Зміст 

категорії права на здоров'я охоплює 4 головних групи прав: право на охорону 

здоров'я; право на отримання медичних послуг; право на медичну інформацію; 

право на медичне страхування.  

6. Суб’єктами правовідносин з наданням медичної допомоги (медичних 

послуг) є лікувальний заклад або медичний працівник (практикуючий лікар) і 

пацієнт – фізична особа.  

Під об’єктом правовідносин з надання медичних послуг є дія або сукупність 

дій зобов’язаної особи – послугодавця, а саме медичної установи чи особи, яка 

займається ліцензованою медичною практикою, визначені договором або законом. 

Зміст правовідношення з надання медичних послуг складають права і 

обов’язки сторін, спрямовані на досягнення результату, визначеного предметом 

договору про надання медичних послуг. 

7. Необхідно розрізняти поняття медичної допомоги та медичної послуги. 

Поняття медична допомога міститься в Законі України «Основи законодавства 

України про охорону здоров'я». Натомість визначення медичної послуги відсутнє. 

Медична послуга – це визначена договором дія чи комплекс дій лікаря (медичної 

установи) – послугодавців, спрямована на діагностику, лікування або профілактику 

лікування захворювання, яка є самостійним виокремленим об’єктом і має вартісну 

оцінку. 

8. Особливості медичної послуги, які характеризують її як особливе правове 

явище наступні: перетворююча, корисна роль діяльності, що має майнову цінність; 

досягнення позитивного результату неможливо гарантувати; невіддільність 
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процесу надання послуги від дій медичного працівника, а корисного ефекту – від 

особи пацієнта; її безповоротність; неповторність; ексклюзивність; надання, 

переважно, за безпосереднього прямого контактного спілкування; медичні послуги 

носять індивідуальний характер; нездатність для зберігання, накопичення чи 

перерозподілу; для них характерні нерозривність дій з їх виконання та 

споживання; виконуються системно або мають тривалий строковий характер; 

конфіденційний характер діяльності з надання медичних послуг. 
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РОЗДІЛ 2  

ДОГОВІР ЯК ПРАВОВА ФОРМА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

 

2.1 Методологічні засади дослідження договірних зобов’язальних 

відносин у сфері надання медичних послуг 

 

Методологія становить основу будь-якого дослідження, зокрема наукового, 

так як її правильна структура є передумовою успішності дослідження, тобто 

відповідності висновків реаліям, а пропозицій - вимогам часу. Основою 

дослідження договірних зобов’язань в сфері надання медичних послуг є поєднання 

загальнонаукових, спеціально-наукових принципів і підходів, а також 

філософсько-світоглядних методів пізнання.  

На емпіричному рівні відбувається накопичення фактів, шляхом 

застосування загальнонаукових методів: 

– спостереження через систематичне та цілеспрямоване вивчення 

емпіричного матеріалу,  

– порівняння шляхом встановлення подібності або відмінності явищ 

правової дійсності, що сприятиме виявленню аналогічних правових конструкцій 

щодо прав та обов’язків медичних установ та пацієнтів у праві іноземних держав 

та вивченню їх правового регулювання.  

На теоретичному рівні використовуються наступні методи:  

– абстрагування як процесу виділення суттєвих, істотних ознак 

правовідношення; 

– аналізу, який дає змогу виділити складові елементи дослідження та 

синтезу, який, навпаки, дозволить об’єднати окремі правові явища у логічно-

структуровану правову дійсність;  

– індукції, як способу побудови висновків від окремих фактів до 

узагальнень, дедукції – як способу побудови висновків на основі знань про 

загальні властивості правових явищ; 
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– діалектики, що забезпечить можливість розглянути досліджувані 

питання у процесі їх розвитку, в їх тісному взаємозв’язку, а також з точки зору їх 

відповідності сучасному стану суспільних відносин; 

– історико-правовий метод дозволить визначити основні етапи 

становлення і розвитку юридичної думки щодо регулювання договірних 

зобов’язань в сфері надання медичних послуг;  

– семантичний метод буде використаний для з’ясування змісту основних 

понять дослідження через смислову сторону мовних символів; 

– соціологічний метод надасть можливість аналізу внутрішніх і 

зовнішніх чинників та суспільних процесів, що обумовили еволюцію медичних 

послуг; 

– догматичний метод є ефективним підходом до аналізу змісту норм 

чинного вітчизняного та зарубіжного законодавства, виявлення їх колізій і 

прогалин; 

– аксіоматичний метод буде використаний для підтвердження деяких 

тверджень без доведень, а конкретні знання щодо вказаних понять виводяться 

відповідно до певних логічних правил; 

– формально-логічний, системно-структурний, теоретико-прогностичний 

методи у поєднанні з юридичною інтуїцією, заснованою на професійному досвіді 

та юридичній логіці, дозволять сформулювати висновки та пропозиції, а також 

засоби їх реалізації та є передумовою правового моделювання визначення 

перспективності та ефективності висунутих пропозицій.  

Обрана нами система методології дозволила в дисертаційному дослідженні: 

– виявити проблеми наукового пізнання наукових правових теорій; 

– порівняти світоглядні позиції (типи наукового мислення) та загальні 

теоретичні принципи (парадигми); 

– прослідкувати тенденції виникнення, функціонування і зміни правових 

теорій; 

– з’ясувати поняттєвий «апарат» предмету дослідження; 
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– створити цілісну логічно-структуровану систему знань, яка буде 

використана для аргументації наукових висновків та пропозицій з удосконалення 

чинного законодавства.  

Об’єкт нашого дослідження визначається рамками приватних відносин між 

медичною установою (особою, що займається приватною медичною практикою) і 

фізичною особою з приводу надання останній різноманітних медичних послуг, 

безпосередньо спрямованих на поліпшення й підтримку її здоров’я, запобігання 

захворюванням, усунення наслідків хвороб чи травм (реабілітацію). 

Незважаючи на низку робіт, присвячених окремим аспектам медичних 

правовідносин (відшкодуванню шкоди, заподіяної неналежним лікуванням, 

медичної послуги як об’єкта цивільних правовідносин, відповідальності медичних 

закладів тощо), в науці немає єдиної думки і загальновизнаного щодо вирішення 

багатьох ключових питань. Однією з причин такого стану є відсутність єдиного 

методологічного підходу до вивчення спірних явищ. Без чіткого визначення такого 

підходу суперечки мають абстрагований характер. Тому вважаємо за необхідне 

визначити низку методологічних положень, які будуть служити підставою для 

розв’язання зазначених вище проблем. 

На першому етапі дослідження, шляхом аналізу нормативних документів, 

розглянуто існуючий правовий механізм регулювання зазначених відносин, 

виявлено його недоліки та прогалини, а також вирішено питання про необхідність 

його зміни (доповнення) з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цивільного 

законодавства. Звертається увага на визначення юридичного поняття і змісту 

медичної послуги, з’ясування й оцінка впливу правових норм на регульовані 

суспільні відносини, а також тих фактів, від яких воно залежить. 

На другому етапі дослідження, з урахуванням отриманих результатів, 

видається можливим безпосередньо визначити сутність окремих правових понять, 

що складають предмет дослідження. Саме на цьому етапі відбувається пізнання 

сутності і динаміки розвитку такої правової категорії як договір про надання 

медичних послуг, зміст договору про надання медичних послуг та класифікація 

договорів про надання медичних послуг. 
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Третій – це дослідження суспільних відносин з оплатного надання медичних 

послуг, що безпосередньо обумовлює правове явище – правовідносини щодо 

оплатного надання медичних послуг. Пропонується розробити ефективний 

механізм укладення низки різноманітних договорів про надання медичних послуг 

між медичною установою (особою, що займається приватною медичною 

практикою) і фізичною особою. Звертається особлива увага саме на предмет даних 

договорів. 

Четвертий етап дослідження – це проблеми цивільної відповідальності за 

невиконання або неналежне виконання зобов’язань в сфері надання медичних 

послуг. Звертається особлива увага на проблемах правового визначення лікарської 

помилки; на відшкодуванні збитків, завданих суб’єктом надання медичних послуг; 

на проблемах відшкодування моральної шкоди, завданої в сфері надання медичних 

послуг. Одним з важливих завдань медичного права є регулювання за допомогою 

правових механізмів питань цивільно-правової відповідальності медичних 

працівників. 

Такий методологічний підхід в даному випадку необхідно розуміти як 

«цілісне утворення», що складається з окремих приватноправових методів: 

формально-логічного, порівняльного, методу індукції, методу збору й вивчення 

одиничних факторів і деяких інших. Методологічна цінність кожного 

приватноправового методу, що має свій, властивий тільки йому «набір 

інструментів», полягає у здатності одержати ті чи інші певні наукові знання, 

розкрити той чи іншій бік правового явища, в результаті чого можна одержати 

комплексне уявлення про предмет дослідження. 

Так, за допомогою формально-логічного методу, що ґрунтується на 

положеннях формальної логіки, шляхом тлумачення цивільно-правових норм та 

юридичних явищ вбачається можливим більш повно дати визначення договору про 

надання медичних послуг, самої медичної послуги, зобов’язання з надання 

медичних послуг та інших понять. 

За допомогою порівняльного методу стає можливим аналіз законодавства 

України та зарубіжних країн, яке регулює оплатні відносини з надання медичних 
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послуг, що дозволяє виділити не тільки спільне, але і відмінне в регулюванні 

зазначених відносин, виявити прогалини в цивільному законодавстві України, 

вирішити питання про запозичення кращого досвіду. Він також дозволяє порівняти 

розвиток договору про оплатне надання медичних послуг у різні періоди часу, 

відповідно, показати еволюцію становлення і розвитку законодавства. 

Методи безпосереднього спостереження, аналізу письмових джерел, які 

стосуються предмета нашого дослідження (розписок пацієнта в карті хворого, 

журналу реєстрації записів про прийом до лікаря тощо), дозволяють одержати 

необхідні знання, йдучи від одиничного до загального, тобто використовується 

такий шлях наукового пізнання, який в науці отримав назву індуктивного[272, с. 

85]. 

Важливо підкреслити, будь-який метод, яка б не була його роль у пізнанні, 

зберігає свою методологічну цінність лише в органічній єдності з діалектичним 

методом як прояв, конкретизація його певної сторони [175, с. 207-208]. Тому межі 

використання нами конкретного приватноправового методу визначаються 

принципами діалектичної логіки. 

Особливе методологічне значення при дослідженні договору про оплатне 

надання медичних послуг має застосування знань не лише правових, але й інших 

наук. У першу чергу, тут необхідно вказати на знання медичної науки, за 

допомогою яких можливе комплексне розкриття ряду правових понять (наприклад, 

медичної послуги, такої обставини як небезпечний для життя особи стан тощо). 

Зазначений методологічний підхід, на нашу думку, дозволяє з’ясувати 

сутність такої правової категорії як договір про надання медичних послуг, 

установити його ознаки та відмінні ознаки, запропонувати його дефініцію. Даний 

підхід визначає структуру, зміст і коло проблем дисертаційного дослідження. 

Вирішення проблеми цивільно-правового забезпечення прав і законних 

інтересів фізичної особи та суб’єкта надання медичних послуг в правовідносинах, 

предметом яких є оплатна медична діяльність, створення ефективного правового 

механізму для оплатного надання всіх видів медичних послуг, в межах предмета 
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цього дослідження обумовлює необхідність постановки і розв’язання наступних 

питань: 

1) з’ясування правової природи відносин з надання медичних послуг, їх 

місця в загальній системі права, а також співвідношення з іншими 

правовідносинами, що виникають у зв’язку з охороною здоров’я: 

адміністративними, кримінальними і т.д.; 

2) передумови й підстави виникнення правовідносин з надання медичних 

послуг; 

3) зміст і ознаки об’єкта правовідносин з оплатного надання медичних 

послуг, а також співвідношення термінів «медична послуга» і «медична 

допомога»; 

4) виявлення особливостей виконання зобов’язання з оплатного надання 

медичних послуг; 

5) удосконалення цивільного законодавства з метою найбільш повного й 

ефективного врегулювання відносин щодо оплатного надання медичних послуг з 

урахуванням взаємних інтересів їхніх учасників, а також розробка єдиного підходу 

до поняттєвого апарату, що використовуються в правозастосовчій практиці при 

розгляді спорів між сторонами названих правовідносин. 

Комплексне використання методів у їх єдності та взаємному доповненні, 

методологічній обумовленості дозволить нам забезпечити правильне 

співвідношення між методами традиційними для юриспруденції та новими 

соціологічними, філософськими, психологічними підходами, емпіричними та 

теоретичними рівнями пізнання. Варто зазначити, що використання у юридичній 

науці способів і прийомів, процедур дослідження, які властиві іншим наукам, не 

можна охарактеризувати як чисто штучний, формальний чи навіть механічний 

процес, а лише як такий, що супроводжується відповідною їх перебудовою, 

пристосуванням до особливостей державно-правової дійсності.  

Необхідність застосування такого спектру методів обумовлюється розвитком 

методології юриспруденції поряд з динамікою і ускладненням державно-правової 

дійсності та, відповідно, і об’єкта нашого дослідження. Зміна державно-правової 
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дійсності може бути найкращим чином проілюстрована специфікою інтересу у 

договірних зобов’язаннях в сфері надання медичних послуг. Відповідно із змінами 

прав пацієнтів змінюються і їх інтереси. 

Доволі цікавою у цьому контексті є думка І.І. Лукашука про те, що 

визначення інтересу як об’єктивно – суб’єктивного явища найбільш повно і точно 

відображає його природу. Автор зазначає, що «пізнання потреби і формування 

інтересу є суб’єктивний процес, його об’єктивна сторона визначається, перш за все 

тим, що випливає із об’єктивної потреби. Тут є ще одна об’єктивна сторона: 

інтерес формується з урахуванням можливості його реалізації в об’єктивно 

існуючих умовах. У результаті того, що усвідомлення вимог носить у певному 

ступені суб’єктивний характер, розуміння суб’єктом своїх інтересів може у 

більшій або меншій мірі відрізнятися від його об’єктивних потреб і оптимально 

визначених інтересів» [157, с. 70]. 

Дослідження договірних відносин у сфері надання медичних послуг вимагає, 

перш за все, аналізу відносин між пацієнтом і медичною установою, державою. 

Фізична особа, як це зазначено в ч.1 ст.284 ЦК України, має право на надання їй 

медичної допомоги. В правах на охорону здоров'я, необхідно враховувати, що 

охорона здоров'я забезпечується системною діяльністю державних та інших 

організацій, передбаченою Конституцією України та ч.2 ст.283 ЦК України.  

На нашу думку, законодавець характеризує відносини в сфері надання 

медичної допомоги з позиції публічного інтересу. Поняття «публічний інтерес» 

широко обговорюється у науковій літературі. Основним питанням, яке породжує 

дискусії навколо такого здавалося б вже дослідженого поняття є співвідношення 

публічного та приватного інтересу. 

Співвідношення публічних та приватних інтересів не є постійним, оскільки 

залежить як від таких глобальних чинників як баланс політичних сил, державний 

устрій, міра свободи громадян, так і від внутрішніх суспільних процесів, а саме 

існування певних соціальних груп та підгруп всередині суспільства.  

«Publicum» перекладається з латинського як «такий, що призначений для 

всіх». У сучасних тлумачних словниках поняття «публіка» та «публічний» часто 
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подаються у якості синонімів до «суспільство» та «суспільний». Якщо виходити з 

правової природи походження суспільства та держави, то держава як похідна 

організація є виразником інтересів суспільства, яке власне і наділило її всіма 

повноваженнями. Проте виникнення суспільного інтересу як такого недостатньо 

для забезпечення його реалізації та захисту. Для того, щоб інтерес міг бути 

реалізованим необхідно перенести його у поле правового регулювання, що у свою 

чергу забезпечується створеним державою договірним механізмом. Отже, 

публічний інтерес – це визнані державою суспільні інтереси, закріплені у нормах 

права та захищені системою заходів державного впливу.  

О. Ю. Ільїна, зазначає, що основними критеріями для встановлення меж 

задоволення інтересу конкретної особи (приватного інтересу) є інтереси інших 

осіб, у тому числі суспільства та держави [105, с. 38]. О.Я. Курбатов, досліджуючи 

питання забезпечення балансу приватних і публічних інтересів, вказував, що саме 

через правове регулювання, спрямоване на формування певних умов діяльності 

суб’єктів суспільних відносин і обмеження прояву їх суб’єктивних інтересів, 

можна сприяти виникненню і закріпленню у цих суб’єктів інтересів, які 

відповідають інтересам суспільства [147, с. 89]. 

З вищезазначеного випливає, що зміст поняття «приватний інтерес» 

складають інтереси, на яких не загострюється увага суспільства у зв’язку з тим, що 

вони не мають цінності для всіх членів суспільства. Приватний інтерес, у такому 

випадку, засновується на визнанні свободи суб’єкта вчиняти певні дії з метою 

отримання бажаних для себе наслідків. Якщо волевиявлення особи відповідає 

можливостям визначеним у законодавстві, передбачається певна автономія волі, 

що означає варіантність поведінки. Отже, правове значення інтересів окремих 

суб’єктів може набувати юридичної ваги як через закріплення їх волевиявлення у 

законодавчо дозволених формах (наприклад, договорі), так і шляхом забезпечення 

можливості щодо їх здійснення з боку держави. 

Окремі науковці висловлюють думку про те, що публічний інтерес є 

домінуючим, оскільки ним закріплюються правові можливості окремих суб’єктів.  
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О. Ю. Ільїна, враховуючи зворотну дію права на інтереси, логічно припускає, що 

приватні інтереси пристосовуються до публічних (законодавчо закріплених 

інтересів), тобто підпорядковуються їм. Звідси, охороняючи інтереси окремих 

суб’єктів, право охороняє інтереси всього суспільства, яке складається з цих 

окремих суб’єктів [105, с. 38]. Ю. О. Тіхоміров вважав, що в праві завжди 

знаходять прояв обидві грані інтересу (приватний і публічний). Проте зрозуміло, 

що інтереси, які формуються в особистому житті особи, можуть не співпадати з 

тими інтересами, які вважають для себе спільними нація, суспільство, держава 

[323, с. 5]. Будь-яке суспільство становить складну соціальну систему і не може 

визначатись як таке лише за кількісною ознакою індивідів. Так само інтереси 

суспільства не можуть становити просту сукупність приватних інтересів, оскільки 

вони продиктовані необхідністю впорядкованого існування та подальшого 

розвитку суспільства. 

Питання охорони здоров'я є предметом публічного і приватного інтересу. 

Охорона здоров’я нерідко тлумачиться досить вузько і визначається як 

попередження та припинення захворювань, рання діагностика, виявлення, 

лікування, покращення стану хворої людини, попередження погіршення 

самопочуття шляхом профілактичних оглядів та лікування, професійний догляд, 

піклування, бальнеотерапія, медична реабілітація, забезпечення хворого ліками та 

іншими медичними заходами тощо [37, с. 97]. 

Разом із тим, у ст. 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я 

поняття охорони здоров’я трактується ширше – як уся «система заходів, 

спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних 

функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при 

максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості життя». 

Основним законодавчим актом, який регламентує питання захисту прав 

громадян у галузі охорони здоров’я, є Основи законодавства України про охорону 

здоров’я, стаття 6 яких закріплює право громадянина України на охорону здоров’я, 

що передбачає: 
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а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та 

соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання 

здоров’я людини; 

б) безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище; 

в) санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де він 

проживає; 

г) безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку; 

д) кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір 

методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я;  

е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я і здоров’я 

населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь; 

є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій 

щодо формування державної політики в галузі охорони здоров’я; 

ж) участь в управлінні охороною здоров’я та проведенні громадської 

експертизи з цих питань у порядку, передбаченому законодавством; 

з) можливість об’єднання в громадські організації з метою сприяння охороні 

здоров’я; 

и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, 

пов’язаних із станом здоров’я; 

і) відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди; 

ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів 

охорони здоров’я; 

й) можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди 

громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього 

заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників 

охорони здоров’я можуть бути ущемлені загальновизнані права людини і 

громадянина; 

к) право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі 

охорони здоров'я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім'ї, 
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опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для 

відправлення богослужіння та релігійного обряду.  

Законодавством України може бути визначено й інші права громадян у галузі 

охорони здоров’я. Зазначені вище особливості об’єкта відповідних цивільних 

відносин визначають і те, що регулювання права на здоров’я та життя, їхня 

охорона та захист забезпечуються у цивільному праві значною мірою за 

допомогою публічних засобів, що впливає на визначення типології останніх. 

Далі треба звернутися до більш детального розгляду визначальних аспектів 

поняття «охорона здоров’я». Адже від його трактування залежить встановлення 

вимог до держави стосовно його забезпечення і визначення таким чином 

морального підґрунтя покладення на неї обов’язку відшкодування шкоди, завданої 

особі. Достатньо логічним виглядає висновок про те, що, оскільки держава, яка 

приймає на себе обов’язок охорони здоров’я людини, не змогла виконати його 

повною мірою, то вона має відшкодувати шкоду особі, яка зазнала її.  

Відправним положенням тут є те, що у ст. 49 Конституції України, із 

врахуванням норм міжнародного права, зокрема, Резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН (UNG 34/58, 1979 р.), Програми ВООЗ, закріплено право кожної людини на 

охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, котре деталізоване, 

передусім, у Законі України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» та низці інших законодавчих актів. 

Отже, оскільки поняття «здоров’я», як згадувалося вище, охоплює не тільки 

вимогу відсутності хвороб і фізичних дефектів, але і стан повного фізичного, 

душевного і соціального благополуччя, то й під «охороною здоров’я» мається на 

увазі не просто діяльність з лікування хвороб і усуненню фізичних дефектів.  

Стаття 3 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» включає до цього поняття усю систему заходів, спрямованих на 

забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, 

оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній 

біологічно можливій індивідуальній тривалості життя. Отже, під «охороною 

здоров’я» розуміється система заходів, які здійснюються органами державної 
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влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, закладами 

охорони здоров'я, медичними та фармацевтичними працівниками і громадянами з 

метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, 

оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній 

біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя.  

Поміж засад охорони здоров’я варто згадати такі принципи, що мають 

стосунок до проблематики даного дослідження, як визнання охорони здоров’я 

пріоритетним напрямком діяльності держави; загальнодоступність медичних 

послуг в галузі охорони здоров’я; попереджуючо-профілактичний характер 

підходу до охорони здоров’я; орієнтація на сучасні стандарти здоров’я і медичні 

послуги; наукова обґрунтованість, матеріально-технічна забезпеченість тощо. 

У наведених нами вище положеннях привертає до себе увагу та обставина, 

що поміж засад та напрямків забезпечення державою охорони здоров’я людини 

фактично не згадується використання цивільно-правових засобів. Серед останніх 

важливе місце займають цивільно-правові засоби забезпечення права на охорону 

здоров'я. Тому розгляд питання захисту права на здоров'я було б неповним без 

дослідження методологічних засад цивільної відповідальності в коментованій 

сфері відносин. 

Цивільний кодекс передбачає право фізичної особи на захист свого здоров’я 

від протиправних посягань інших осіб (ст. 275 ЦК України). Необхідно зазначити, 

що у юридичній науковій літературі існують кілька концептуальних підходів 

стосовно визначення поняття, основних характеристик та видів відповідальності 

взагалі і юридичної відповідальності, зокрема. 

У науковій літературі з філософії, соціології та етики соціальна 

відповідальність часто розглядається як поєднання внутрішніх чинників поведінки 

особистості з почуттям обов’язку, форм внутрішнього та зовнішнього контролю 

або співвідношення можливості та здатності людини передбачити результати своїх 

дій, визнати їх своїми. Застосування цих понять у наукових працях з правознавства 

зумовили появу досліджень, присвячених категорії «позитивної відповідальності», 

а відтак і позиції, прихильники якої обґрунтовували доцільність поєднання 
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традиційних поглядів на відповідальність, як покладення на порушника 

додаткового обов’язку, що виник внаслідок вчиненого ним правопорушення [5, с. 

27-36; 345, с. 244], або як застосування певної санкції за правопорушення [78, с. 

50], з поняттям позитивної відповідальності [171, с. 595-599; 204, с. 331-332]. 

Остання полягає у виконанні обов’язку, що має метою досягнення визначеного і 

конкретно вираженого корисного суспільству результату, пов’язаного з 

позитивною діяльністю особи [202, с.51-52; 18, с. 23-28], тобто, як уже 

згадувалось, йдеться про негативну (ретроспективну) та позитивну (проспективну) 

юридичну відповідальність. 

На нашу думку, можна погодитися з тими науковцями, які вважають, що 

поділ юридичної відповідальності на позитивну і негативну не відповідає її 

юридичній природі, оскільки в основі позитивної відповідальності лежить, 

насамперед, моральна, а не правова оцінка [207, с. 120]. Відповідальність повинна 

мати підставу, однак, як зазначалося у літературі, у позитивної відповідальності 

такої підстави немає [165, с. 97].  

Тому більш правильною, на наш погляд, є оцінка юридичної 

відповідальності саме як «негативної відповідальності», котра існує поряд з 

відповідальністю «позитивною», що належить до категорій морально-етичного 

характеру. Адже сутність юридичної відповідальності полягає в тім, що вона є 

застосуванням до правопорушника передбаченого санкцією правової норми заходу 

впливу з боку відповідних державних органів [78, с. 50]. 

З врахуванням цих міркувань більш правильним видається розглядати 

юридичну відповідальність у якості негативного (ретроспективного) виду 

соціальної відповідальності (тобто, загального поняття відповідальності, що існує 

у суспільстві).  

Не аналізуючи усі підходи до визначення юридичної відповідальності, що 

виходить за межі проблематики даної дисертації [345, с. 244; 150, с. 88-97; 33, с. 

18], зазначимо лише, що найбільш вдалим здається трактування такої 

відповідальності як одного з видів реалізації санкції, що має специфічні ознаки, до 

числа яких може бути віднесене те, що вона: є за своїм характером засобом 



94 
 

державного примусу; застосовується до осіб, винних у здійсненні 

правопорушення; супроводжується державним і суспільним осудом винного 

правопорушника; поєднується з покладанням на особу, винну у вчиненні 

правопорушення, невигідних для неї наслідків матеріального або особистого 

характеру [41, с. 8-12].  

Однак слід зазначити, що не будь-яка реалізація санкції правової норми є 

юридичною відповідальністю. Наприклад, примусові заходи медичного характеру 

– це також санкція, вона є наслідком протиправного діяння. 

Таким чином, відповідальність у приватних відносинах в медичній сфері – 

це реалізація санкції, яка полягає у покладенні на винну у порушенні особу нового, 

додаткового обов’язку, що є вторинним стосовно первісного обов’язку, не 

виконаного або порушеного внаслідок правопорушення.  

Сказане дозволяє виділити такі характерні ознаки юридичної 

відповідальності в сфері медичних послуг як те, що вона: 1) являє собою 

реалізацію санкції правової норми; 2) за своїм характером є засобом державного 

примусу; 3) є  наслідком протиправної поведінки; 4) супроводжується державним 

осудом винної особи; 5) пов’язана з покладенням на винну у вчиненні 

правопорушення особу невигідних для неї наслідків матеріального чи особистого 

характеру; 6) є додатковим обов’язком, що покладається на правопорушника; 7) 

реалізується у відповідних процесуальних формах [350, с. 84-88]. 

Оскільки цивільно-правова відповідальність є різновидом юридичної 

відповідальності, як загальної категорії права, то сказане вище відносно ознак 

відповідальності взагалі, стосується і цивільно-правової відповідальності. Таким 

чином, загальне поняття цивільно-правової відповідальності охоплює два 

складових елементи: 1) цивільно-правову договірну відповідальність і 2) цивільно-

правову недоговірну відповідальність. Саме комплексне їхнє застосування і 

дозволяє досягти кінцевої мети захисту цивільних прав потерпілої особи та 

відшкодування завданої їй правопорушенням шкоди за рахунок винного 

порушника, тобто, усіх цілей, які постають перед  юридичною відповідальністю 

взагалі. 
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Отже, цивільно-правова відповідальність – це така відповідальність, яка 

полягає у покладанні на встановлених цивільним законом підставах і порядку на 

винного правопорушника невигідних для останнього наслідків (матеріального чи 

особистого характеру) його протиправної поведінки з метою захистити інтереси 

потерпілої особи та компенсувати завдану їй шкоду.  

Право на охорону здоров’я – це невід’ємне, абсолютне право фізичної особи, 

це основне право людини. Право на здоров’я належить до групи прав фізичної 

особи, що забезпечують соціальне буття. В дисертаційному дослідженні 

розглядаються проблеми забезпечення цивільно-правовими засобами права на 

здоров’я. Механізм регулювання охоплює регулятивні та охоронні 

правовідносини. Особливості їх виникнення, функціонування, припинення 

зумовлюють потребу їх дослідження, виходячи з методологічних засад властивих 

коментованій сфері суспільних відносин. 

 

 

2.2 Поняття та форма договору про надання медичних послуг 

 

Договори з надання послуг без сумніву можна вважати одним із 

найважливіших інститутів цивільного права. Новелою у цивільному законодавстві, 

порівняно з цивільним законодавством радянського періоду, є правова 

регламентація нового правового інституту – договору про надання послуг. 

Включення цього договору у Цивільний кодекс України від 2003 р. є закономірним 

процесом, який спрямований не тільки на розширення інститутів зобов'язального 

права, але й важливим напрямком реформування приватного права України, 

надання йому статусу певної довершеності та одночасно впевненості на 

стабільність у майбутньому. 

Україна не є новатором у правовому закріпленні договору про надання 

послуг. Основу цього правочину сягає ще римське класичне право, яке розробило 

договір найму послуг (locatio-conductio operarum), на що зверталася наша увага в 

першому розділі дослідження. Шляхом правового закріплення цього договору 
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пішли багато країн. Так, ст.779 гл. 39 ЦК РФ «Оплатне надання послуг» називає 

оплатним наданням послуг договір, за яким виконавець зобов'язується за 

завданням замовника надати послуги (вчинити певні дії або здійснити певну 

діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги [32, с. 207]. Аналогічне 

визначення договору оплатного надання послуг міститься у ст. 777 гл. 39 ЦК 

Республіки Вірменія [63]. 

Частина 3 статті 777 ЦК Республіки Вірменія містить норму про те, що 

правила глави 39 «Договори про надання послуг» застосовуються до договорів 

надання послуг зв'язку, медичних, ветеринарних, аудиторських, консультаційних, 

інформаційних послуг, освітніх послуг, туристичного обслуговування та інших 

послуг [63]. Як бачимо цей перелік не є вичерпним, тобто він може 

доповнюватися. В Цивільному кодексі України немає посилання на те, до яких 

саме послуг застосовуються положення глави 63 ЦК України. Проте, це випливає з 

аналізу предметів договорів перевезення, транспортного експедирування, 

зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, 

банківського вкладу, банківського рахунку, послуг зв'язку, страхування та інших 

послуг, визначених у цивільному законодавстві. 

До важливих ознак сфери послуг, на нашу думку, можна відносити: 1) 

відсутність матеріально-речового характеру діяльності, не пов'язаної зі зміною й 

перетворенням форм матерії та сил природи; 2) невіддільність процесів 

виробництва і споживання послуг; 3) неможливість накопичення, зберігання й 

транспортування більшості з них (досвід, знання, навички творчої діяльності). 

Проте, необхідно зазначити, що деякі медичні послуги можуть мати 

матеріалізований результат (косметологія, хірургія, трансплантологія тощо). 

Проте, всім послугам властива одна спільна ознака – результату передує 

здійснення дій, які не мають матеріального змісту. 

Актуальним питанням у радянській цивілістичній літературі [145, с. 20-41]  

завжди було питання щодо суб'єктів договорів про надання послуг, адже саме 

«людський» фактор має значення у більшості зобов'язань такого роду (варто 

згадати лише зобов'язання, що виникають із фідуціарних відносин). Учасниками 
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договірних відносин про надання послуг виступали послугоодержувач (кредитор) і 

послугодавець (боржник). Ними могли бути громадяни та юридичні особи, якщо 

інше не передбачалось законодавством. 

Законодавством не було встановлено жодних додаткових вимог до 

громадянина як послугоодержувача за договором про надання послуг, не 

випливали вони і зі суті зобов'язання. Правове регулювання діяльності 

громадянина як послугодавця здійснювалось на підставі загальних положень 

цивільного законодавства, а також спеціального Закону СРСР «Про індивідуальну 

трудову діяльність» [96] (далі за текстом – Закон). Згідно з частиною 2 статті 1 

зазначеного Закону індивідуальною трудовою діяльністю визначалась «суспільно-

корисна діяльність громадян ... з надання оплатних послуг, що не пов'язана з 

їхніми трудовими відносинами з державними, кооперативними, іншими 

громадськими підприємствами, установами, організаціями та громадянами, а 

також внутрішньоколгоспними трудовими відносинами». В Законі згадувалися 

лише медичні послуги (п. 5 ст. 18, п. 13 ст. 15) і освітні послуги (п. п. 1-4 ст. 18). У 

зв'язку з цим, у деяких вчених виникало багато питань, зокрема «чи охоплюється 

загальною нормою – частини 2 статті 1 Закону – можливість громадянина 

виступати послугодавцем у відносинах з надання таких послуг, як посередницькі, 

юридичні, послуги зв'язку, інформаційні, естетичні, які взагалі не названі у Законі» 

[145, с. 21]. 

Таким чином, юридичні особи також могли бути суб'єктами договорів про 

надання послуг. Однак, вони не могли бути споживачами послуги, якщо послуга 

мала особистий характер. Так, медичні послуги передбачають вплив безпосередньо 

на людину, її тіло, тощо. Однак, були можливі випадки, коли обов'язок з оплати 

послуг, що надавалися громадянину, брала на себе організація, з якою громадянин 

перебував у трудових правовідносинах (договір на користь третіх осіб). Таким 

чином, стороною у договорі про надання послуг виступала юридична особа, а 

послуги надавались безпосередньо громадянину. Юридична особа – послугодавець 

могла надавати послуги тільки у межах своєї спеціальної правосуб'єктності. 

Таким чином, за радянським законодавством: 
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По-перше, замість категорії «фізична особа», яка є більш ширшою, завжди 

використовувався термін «громадянин». 

По-друге, громадянин міг завжди бути послугоодержувачем, а щодо 

можливості бути послугодавцем, то тільки у випадках, якщо це не суперечить 

положенням законодавства. 

Це, звичайно, стало основою для розвитку законодавства про врегулювання 

правовідносин з надання послуг, що дозволило вдосконалити існуючі правові 

норми та вийти на новий рівень законотворення. Саме завдяки аналізу колізійних 

питань та усунення суперечностей на сьогодні існує можливість укладення не 

лише передбачених законодавством договорів про надання послуг, а й створення 

нових, невідомих раніше договірних конструкцій. 

З огляду на лібералізацію приватноправового сектора у сфері охорони 

здоров’я все більшу роль у регулюванні медичних правовідносин відіграє договір 

про надання медичних послуг [160, с. 52-66]. Договір про надання медичних 

послуг є однією з найпоширеніших підстав виникнення правовідносин з надання 

медичних послуг. Цей правочин виконує роль основного правового механізму 

реалізації прав і законних інтересів його учасників (фізичних осіб, медичних 

закладів, лікарів) і стимулювання економічної доцільності приватної медичної 

діяльності [177]. 

При здійсненні медичної діяльності, лікувальний заклад щодня 

зіштовхується з необхідністю документарного врегулювання відносин з 

контрагентами, починаючи з питань забезпечення необхідним для роботи 

обладнанням, медикаментами, співпрацею з іншими лікувальними закладами і 

закінчуючи безпосередньою реалізацією основного виду діяльності – надання 

медичних послуг пацієнтам.  

При укладанні договорів про надання медичних послуг повинні бути 

враховані такі аспекти, як вид медичних послуг (спеціалізація), специфіка послуги 

(амбулаторне лікування, медичне оперативне втручання тощо). Адже виходячи із 

досвіду, неможливо мати один уніфікований шаблон договору про надання 

медичних послуг, який би підходив на всі випадки, а тим більше не можна брати за 
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основу загально прийняті в практиці договори про надання послуг. Договір про 

надання медичних послуг –це цілком новий для загальної юридичної практики акт, 

підготовка якого потребує певного розуміння специфіки медицини. 

Соціально - правова система «лікар – пацієнт» з точки зору цивільного права 

набуває нового змісту. Сьогодні потрібно розглядати правові взаємовідносини 

лікаря і хворого під кутом зору «медичний заклад – пацієнт» Таким чином, однією 

з сторін цих правовідносин є людина, яка потребує медичної послуги, або його 

законний представник, а другою стороною є лікар (медичний заклад). 

Ці відносини можуть бути належним чином врегульовані лише при 

укладенні договору про надання медичних послуг. Договори про надання 

медичних послуг належать до службових договорів. Акцент робиться на захисті 

прав пацієнтів. Водночас слід відзначити, що в останні десятиліття на захист прав 

пацієнта була спрямована судова практика. На захист прав пацієнта спрямована 

Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 

on the application of patients’ rights in cross-border healthcare [365, p. 45-65]. 

В ст. 4 цієї директиви містяться вимоги щодо медичного піклування, 

страхування і питання відшкодування шкоди. Основна проблема полягає у 

підвищенні матеріальної відповідальності за шкоду завдану пацієнту грубими 

помилками при наданні медичної послуги. 

Враховуючи досвід регулювання відносин у сфері медичного права у 

французькому та австрійському законодавстві, в 2002р. у ФРН здійснена 

новелізація зобов’язального права. Останнє характеризується перенесенням 

акцентів на підвищену відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

договірних обов’язків.  

Внаслідок того, що чинне законодавство України не містить жодних норм 

присвячених безпосередньо договірній формі регулювання відносин з надання 

медичних послуг, на практиці виникає ряд проблем, пов’язаних у першу чергу із 

специфікою укладення договору про надання медичних послуг, визначенням 

істотних умов такого договору, механізмом реалізації прав пацієнтів, які, на жаль, 

лише декларативно проголошуються, не маючи при цьому чіткої прив’язки до 
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обов’язків медичного закладу (лікаря). З огляду на це, постає нагальна 

необхідність законодавчого закріплення визначення самого поняття договору про 

надання медичних послуг, особливостей щодо порядку його укладення, 

визначення усіх істотних умов, прав та обов’язків сторін.  

Договір про надання медичних послуг можна розглядати як домовленість, 

згідно якої одна сторона (лікар, медичний заклад) зобов’язується надати 

відповідну медичну послугу за зверненням іншої сторони (пацієнта), спрямовану 

на відновлення та підтримання його здоров'я, а пацієнт зобов’язується сплатити за 

неї грошову суму, визначену в договорі. 

Як цивільно-правовий договір про надання медичних послуг він є підставою 

виникнення прав і обов’язків лікаря і пацієнта. Такий договір має термін чинності, 

визначає права і обов’язки сторін, як цивільний договір базується на приватній 

автономії, є формою опосередкування відносин між лікарем і пацієнтом, 

уможливлює договірну цивільну відповідальність лікаря (медичного закладу). Цим 

пояснюється необхідність впровадження нормативного регулювання цього типу 

договору в законодавстві. 

Відносини між лікарем і пацієнтом у даному випадку мають цивільно-

правову природу. Тому спори, пов’язані з виконанням договору про медичні 

послуги, вирішуються в порядку цивільного судочинства. Пацієнт і лікар 

укладають договір, який є підставою виникнення зобов’язання. Між ними існують 

чисто цивільні відносини. Цей договір має довірчий характер. Це проявляється у 

виборі лікаря. Здійснення операції чи медичної маніпуляції іншим фахівцем без 

згоди пацієнта – сторони договору, вважається порушенням умов останнього. Це 

може стосуватися статусу сімейного лікаря як представника свого пацієнта з 

медичним закладом для здійснення необхідних медичних маніпуляцій.  

Для всіх договорів з надання медичних послуг характерний модельний зміст. 

Однак сторони поряд з типовими можуть погодити особливі умови. Медичні 

заклади (об’єднання) розробляють зміст типових договорів. Але це не виключає 

можливість погодження інших умов (наприклад, побутових умов, терміну надання 

послуги і т.д.). 
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До договору про надання медичних послуг застосовуються положення гл. 63 

ЦК України «Послуги. Загальні положення», якщо це не суперечить суті цього 

зобов'язання. 

За відсутності відповідних законів, що забезпечували б детальну правову 

регламентацію лікарської діяльності, саме договір міг би вирішити багато 

складних питань. Адже в умовах, коли хворому надані права обирати медичний 

заклад, лікаря, методи лікування, способи медичного втручання, укладати 

договори про надання медичних послуг, давати або ні дозвіл на донорство, згоду 

на те, щоб бути реципієнтом, виникає необхідність правової регламентації форм 

вираження волі людини з реалізації таких прав. Це яскраво видно на наступному 

прикладі судової практики. 

Позивач ОСОБА_1 звернувся до Жовтневого районного суду міста 

Маріуполя Донецької області з позовом до відповідача ТОВ «Медлайф АВ» про 

захист прав та інтересів, та відшкодування спричиненої матеріальної шкоди у сумі 

2800 гривень та моральної шкоди 10000 гривень [287]. В обґрунтування своїх 

вимог позивач зазначив, що 06 березня 2009 року звернувся до відповідача ТОВ 

«Медлайф АВ», зокрема до лікаря ОСОБИ_2, з приводу установки йому зубних 

протезів. Протягом місяця він відвідував лікаря, за цей час йому видалено 13 зубів, 

виготовлено нижній протез та просвердлені два верхніх зуба, які підготовлені під 

коронки, що загалом коштувало 2800 гривень, які він оплатив. За виготовлення 

протезів відповідач вимагав ще 1200 гривень. В укладенні договору про надання 

медичних послуг відповідачем було відмовлено. Про вартість виготовленої роботи 

він дізнався тільки в реєстратурі, оскільки відповідач як на усні, так і на письмові 

його звернення довідку (квитанцію) про вартість виконаних робіт не надав.  

Представник відповідача позовні вимоги не визнав, зазначив, що ОСОБА_1 

отримав від ТОВ «Медлайф АВ» висококваліфіковану медичну допомогу з 

використанням сучасного медичного обладнання, багатовартісних медичних 

препаратів, однак не сплатив вартість медичних послуг на суму 1025 гривень. 

Посилання позивача на відмову від укладення договору медичних послуг є 

необґрунтованими, оскільки такий договір був укладений з ОСОБА_1 шляхом 
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внесення записів до амбулаторної картки позивача та у «Журналі обліку 

ортопедичних робіт», що відповідає ст.207 ЦК України. Крім того, у приміщенні 

стоматологічного центру на видному місці розташовані відомості про умови 

надання медичних послуг та протезування, про гарантійні зобов’язання на надані 

медичні послуги та протезування, прейскуранти, з якими безперешкодно може 

ознайомитись кожний. У зв’язку з відсутністю у позивача підстав вимагати 

відшкодування матеріальної шкоди, у нього також відсутні підстави для стягнення 

моральної шкоди. Оскільки позивачу встановлені зубні протези в іншому 

медичному закладі, то ТОВ «Медлайф АВ» відмовилося від вимог щодо стягнення 

суми боргу, яка складається з вартості виготовленого протезу. 

Позовні вимоги судом, не були задоволені. Згідно з положенням ст.60 ЦПК 

України, кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається 

як на підставу своїх вимог і заперечень. 

Відповідно до Умов надання медичних послуг та протезування в 

стоматологічному центрі «Медлайф АВ»: прийом пацієнтів здійснюється за 

попереднім записом; медичне обслуговування або протезування проводяться після 

попереднього інформування пацієнта про порядок лікування або протезування, їх 

вартості і після отримання на це згоди пацієнта; оплата проводиться за 

затвердженим прейскурантом, який розташовано в доступному для пацієнтів місці. 

ОСОБА_1 отримував лікування та оплачував вартість маніпуляцій, однак в 

подальшому відмовився від повної оплати протезу нижньої щелепи, який був 

виготовлений за його замовленням. Об’єктивні докази того, що позивач не був 

усвідомлений про порядок лікування та протезування, про їх вартість, відсутні, 

оскільки дії відповідача підтверджують погодження з проведеними маніпуляціями 

та погодження з оплатою їх вартості. 

Значною мірою наявність спору зумовлена відсутністю чітко 

сформульованого укладеного договору. Будь-яка лікарська процедура, яка 

пов’язана з втручанням в людський організм є важливою для людини. Технізація 

методів лікування і діагностики, агресивність окремих методів медичного 

втручання, потребують інформованості хворого про можливий ризик, який не 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843245/ed_2011_05_19/pravo1/T030435.html?pravo=1#843245
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1822/ed_2011_03_09/pravo1/T041618.html?pravo=1#1822
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1822/ed_2011_03_09/pravo1/T041618.html?pravo=1#1822
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стосується помилок, або неправильних дій лікаря. Засіб надання такої інформації і 

її межі також можуть бути визначені в договорі. Окремої правової регламентації 

потребує надання медичних послуг в умовах критичних станів людини. 

На думку видатного вченого і лікаря А.П. Зільбера «в медицині сьогодні 

лікар надає товар (здоров’я) і послугу (метод його отримання або збереження), а 

хворий є покупцем, споживачем, клієнтом. Фактично кожен хворий укладає з 

медичною установою (лікувальним закладом, лікарем) договір, який навіть не 

будучи оформленим на папері припускає що у сторін, які домовляються є свої 

права та свої обов’язки. В кожному договорі передбачається відповідальність 

сторін за невиконання договору і умови які виключають таку відповідальність за 

невиконання, або неналежне виконання медициною своїх зобов’язань перед 

хворим [100, с. 87]. 

На жаль, сьогодні правовідношення лікаря і хворого, межі медичного 

втручання, розумний зв’язок між інформацією про стан здоров’я і дотримання 

лікарської таємниці, правовідношення в системі «донор-лікар-пацієнт» в 

трансплантації, трансфузіології і репродуктивних технологіях врегульовані в 

загальних рисах. Це не збігається з потребами швидко зростаючих досягнень 

біології, медичної техніки, генетики, упровадженням нових лікарських засобів, 

прогресом трансплантології і психофармакології. Чинне ж законодавство має 

суттєві недоліки правового регулювання медичної діяльності. На нашу думку до 

них можна віднести безсистемність, дублювання, прогалини в законодавстві, 

велику кількість бланкетних норм, відсутність чіткої термінології. Все це знижує 

ефективність правового регулювання, ускладнює правозастосовну діяльність. 

Отже, запровадження та удосконалення договору як регулятора відносин в цій 

сфері, законодавче визначення його суттєвих умов та стандартів якості медичної 

послуги уявляється нагальною потребою сучасності. 

У сучасному цивільному законодавстві сторонами договору про надання 

медичних послуг є виконавець та замовник. Аналіз ст.901 ЦК України дає підстави 

стверджувати, що і виконавцем, і замовником можуть бути фізичні (громадяни 

України, іноземні громадяни та особи без громадянства) і юридичні особи 
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(підприємства, установи, організації усіх форм власності і господарювання), 

оскільки стаття не містить жодних обмежень щодо суб'єктного складу 

зобов'язання. 

На нашу думку, договором про надання медичних послуг є таке 

правовідношення, що опосередковує досягнення єдиної правової мети двох або 

більше суб'єктів з приводу діяльності, що спрямована на виникнення або зміну 

правовідносин і має корисний ефект для послугоотримувача. 

Трапляються випадки, коли і сам лікар виступає безпосереднім виконавцем, 

в даному випадку мова йде про приватну медичну практику. Згідно із ст. 7 Закону 

України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [236] до видів 

діяльності, що підлягають ліцензуванню, належить і медична практика. Згідно зі 

ст. 74 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»[210] 

медичною діяльністю можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну 

освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Такі вимоги встановлені 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 1997 р. № 359 «Про 

подальше удосконалення атестації лікарів» [193], зареєстрованим Міністерством 

юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454. 

Отже, виконавцем послуги, яким виступає медичний заклад, є юридична 

особа, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми або її 

уповноважений відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення 

медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії відповідно до 

напрямку професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, або 

фізична особа, що провадить незалежну професійну діяльність, здійснюючи 

медичну практику відповідно до закону.  

Безпосередніми виконавцями договору про надання медичних послуг є 

фізичні особи, які отримали відповідну фахову освіту і пройшли спеціальну 

підготовку та перебувають у трудових відносинах із медичним закладом. Зокрема, 

лікарі, медсестри, фельдшери тощо. Такі особи не виступають самостійною 

стороною у договорі, оскільки уповноважені діяти не від свого імені, а від імені 

медичного закладу. Лікар може виступати безпосередньо стороною у договорі 
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лише у тому випадку, якщо він самостійно займається приватною медичною 

практикою відповідно до закону. Лікарі є самозайняті фізичні особи, що провадять 

незалежну професійну діяльність і одержали відповідну ліцензію в установленому 

законом порядку у сфері охорони здоров'я. 

Відповідно до підпункт 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу 

України [219] самозайнята особа – це платник податку, який є фізичною особою-

підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така 

особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної 

діяльності. 

Незалежна професійна діяльність – участь фізичної особи у науковій, 

літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, 

діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, 

оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) 

діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником 

або фізичною особою-підприємцем та використовує найману працю не більш як 

чотирьох фізичних осіб. 

З економічної точки зору самозайнятість (в англомовній економічній науці – 

«Self-employment») – одна з форм трудової зайнятості, що передбачає самостійну 

організацію власної трудової діяльності, самостійне розпорядження вигодами від 

цієї діяльності та несення всіх пов'язаних із нею ризиків [374]. 

Лікар, згідно норм національного законодавства, має право вільно обирати 

чи займатися індивідуальною трудовою діяльністю чи приватним 

підприємництвом з відповідними правовими наслідками. Фізичній особі, яка 

здійснює несистематичну діяльність з метою задоволення власних потреб, статус 

підприємця не потрібен (додаткові облік та звітність про результати такої 

діяльності, складний порядок реєстрації та припинення підприємницької 

діяльності тощо).  

Пропонуємо доповнити ст.3. Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров'я» положенням в такій редакції: 

«Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров'я. 
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Самозайняті фізичні особи, що провадять незалежну професійну діяльність і 

одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку у сфері охорони 

здоров'я». 

Лікарська практика не є підприємницькою діяльністю. Тому її не можна 

передати як майновий комплекс підприємства («бізнес»). Так, у ФРН в 

партнерських об’єднаннях (Partnerschaftsgesellschaften) приймають участь лише 

фізичні особи. Вони можуть створювати організаційно-правові форми з іншими 

медичними структурами. Відповідальність за помилку несуть як особисто лікар, 

так і своїм майном партнерське об’єднання. Лікарі можуть створювати 

господарські товариства за місцем здійснення їхньої медичної практики. Можуть 

створювати у формі господарських товариств амбулаторні заклади. Створення 

амбулаторних медичних закладів, крім лікарень, пов’язана з місцем практичної 

діяльності з надання медичних послуг.  

Лікарська практика не є підприємницькою, тому актуальним є питання 

продажу лікарської практики. Йдеться про господарську цінність останньої. З 1974 

року Цивільний кодекс ФРН дозволяє продажу лікарської практики. Але при 

цьому йдеться про матеріальну базу. До неї належать приміщення, обладнання, 

препарати тощо.  

З іншого боку, стороною договору про надання медичних послуг є замовник 

послуги – пацієнт, тобто фізична особа, яка звернулася за наданням медичної 

послуги. На стороні виконавця можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи, 

а на стороні замовника фізичні особи. Хоча і не виключено, що договір про 

надання медичних послуг може мати характер договору на користь третьої особи, і 

стороною буде юридична особа.  

Отже, стороною договору можуть бути особи, які досягли 14-річного віку. За 

осіб молодших 14 років, можуть укладати їх законні представники. Можлива 

ситуація, коли особа досягла 14-річного віку, але не є платоспроможна, в такому 

випадку оплату здійснюватимуть батьки, як законні представники. Це стосується 

відповідальності їх за невиконання договору. Водночас, у разі лікарської помилки, 

сам неповнолітній може заявляти претензії до медичного закладу. 
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Пацієнт, який набув повної цивільної дієздатності і усвідомлює значення 

своїх дій та може керувати ними, має право відмовитися від лікування. Якщо 

відмову дає законний представник пацієнта і вона може мати для пацієнта тяжкі 

наслідки, лікар повинен повідомити про це органи опіки і піклування. 

Отже, необхідною попередньою умовою медичного втручання є 

інформаційна добровільна згода пацієнта. У випадках, коли стан громадянина не 

дозволяє йому висловити свою волю, наприклад, укласти договір про надання 

медичних послуг, а медичне втручання невідкладне, питання про його проведення 

в інтересах пацієнта вирішує консиліум, а при неможливості зібрати консиліум – 

безпосередньо лікуючий (черговий) лікар з наступним повідомленням посадових 

осіб лікувально - профілактичної установи. 

В зв’язку з цим, вважаємо за необхідне доповнити ст.. 37 Закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров'я» наступним змістом: «У 

випадках, коли стан громадянина не дозволяє йому висловити свою волю, а 

медичне втручання невідкладне, питання про його проведення в інтересах пацієнта 

вирішує консиліум лікарів, а при неможливості зібрати консиліум – безпосередньо 

лікуючий (черговий) лікар з наступним повідомленням посадових осіб лікувально-

профілактичної установи». 

Слушною є позиція Самофал М.М. визначити на законодавчому рівні, що до 

реєстрації народження медичні рішення щодо дитини приймаються спільно 

матір’ю дитини та особою, на яку мати вказує як на батька дитини. За наявності 

спору щодо батьківства до його вирішення в судовому порядку для забезпечення 

найкращих інтересів дитини медичні рішення щодо неї приймаються матір’ю 

одноособово. У випадку народження дитини із застосуванням методу сурогатного 

материнства право приймати рішення щодо дитини до реєстрації народження має 

подружжя, що має генетичний зв'язок з дитиною [265, с. 12]. 

В законодавстві ФРН договори в сфері медичного соціального страхування 

носять публічно-правовий характер. Договори між пацієнтом та лікарем про 

надання медичних послуг мають приватний характер. У разі укладання договору 

медичного страхування зобов’язаними є всі лікарі члени партнерської спілки – 
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каси медичного страхування. Натомість на основі договору про медичні послуги 

зобов’язаною є конкретна сторона договору. 

Серед медичних закладів слід розрізняти амбулаторні заклади. 

Амбулаторний заклад може як сторона договору надавати медичні послуги як в 

соціальній медичній сфері, так і приватній.  

Другу групу складають стаціонарні лікувальні заклади. В даному випадку 

укладається загальний договір на надання медичної допомоги, стороною якого є 

пацієнт і лікувальний заклад. Медичні працівники таких закладів не є його 

органом, а лише виконавцями медичної послуги, за які відповідальність несе 

клініка.  

Договір надання стаціонарної медичної допомоги не перериває навіть те, що 

пацієнт з власної ініціативи вибув, а потім повернувся до закладу. Багато 

стаціонарних лікарень передбачають в договорі конкретного лікаря (лікарів), які 

будуть надавати медичну допомогу. 

В договорі можуть бути передбачені конкретні види медичних послуг. 

Загалом фінансові питання перебування в стаціонарних лікувальних закладах у 

ФРН регулюються Законами «Про фінансування лікарень» та «Про оплату повного 

і часткового перебування в лікувальних закладах». 

Розмір оплати визначається договором. Однак тарифи за медичні послуги 

повинні визначатися не лише на розсуд лікувального закладу, а лікарськими 

об’єднаннями або в нормативному порядку. Кошти повинні бути визначені за курс 

лікування. До фінансування можуть бути залучені страхові компанії. В рамках 

соціального медичного страхування неможливо оплатити медичні послуги за 

цивільно-правовим договором. Пацієнт повинен знати, які послуги йому надаються 

на підставі договору. Пацієнтом і відповідно стороною договору може бути також 

неповнолітній. Один з подружжя не може укладати договір замість іншого [364, s. 

325-330]. 

При укладенні договору про надання медичних послуг коли досягнуто 

сторонами консенсус, договір є укладеним. Для укладення договору не 

вимагається обов’язкова письмова або інша спеціальна форма. Але на практиці 
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договори про стаціонарне лікування повинні укладатися в письмовій формі.  

На договори про надання медичних послуг поширюється принцип свободи 

договору. Пацієнт сам може вибирати лікаря або медичний заклад. В свою чергу 

медичний заклад не завжди може відмовити пацієнту. Це стосується невідкладних 

випадків надання медичної послуги, а також у разі надання раніше тривалий час 

консультацій та медичних послуг.  

За своєю природою договори про надання медичних послуг є двосторонніми. 

Про це вказує наявність взаємних прав і обов’язків сторін. Дані договори можуть 

укладатись на визначений або на невизначений строк. Проте необхідно розрізняти 

строк дії договору про надання медичних послуг та строк дії зобов’язань за 

договором про надання медичних послуг, оскільки строк дії договору може 

закінчитись, а зобов’язання продовжує існувати (наприклад, коли через деякий час 

пацієнт звертається до медичного закладу із проханням виправити недоліки, що 

були допущені під час надання медичних послуг). 

Предметом договору про надання медичних послуг є вчинення лікарем 

(медичною установою) певних дій щодо надання медичних послуг стосовно 

профілактики, діагностики, лікування, реабілітації. Необхідно звернути увагу на 

те, предмет договору про надання медичних послуг  неможливо звести до 

конкретного кола обмежених дій. Крім того, метою укладення договору про 

надання медичних послуг є не лише результат, а й процес, внаслідок якого 

досягається результат, що, в свою чергу, є мотивом укладення договорів про 

надання медичних послуг. 

Ключовим моментом для визначення предмета конкретного договору є мета 

медичного втручання [269, с. 325]. Метою укладення договору про надання 

медичних послуг є не результат, а процес, внаслідок якого досягається результат, 

що, в свою чергу, є мотивом укладення зазначеного виду договорів. Цей договір 

також є консенсуальним, тобто таким, що вважається укладеним з моменту 

досягнення згоди за всіма істотними умовами.  

Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України істотними умовами договору є умови 

про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними 
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для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї 

із сторін має бути досягнуто згоди. 

Варто погодитися з думкою Заіки Ю.О. відносно того, що істотні умови 

договору відображають природу договору, відсутність будь-якої з них не дає змоги 

сторонам виконати їх обов'язки, які покладаються на них за договором [94].  

Закріпивши поняття «істотних умов», законодавець, проте, не розкриває 

змісту загальних і випадкових умов договору, а тому їхнє визначення дається лише 

у науковій літературі. Так, на думку Йоффе О. С. звичайними є умови, наявність 

або відсутність яких на факт укладення договору не має жодного впливу. Крім 

цього, практичної необхідності включати у договір звичайні умови немає, оскільки 

контрагенти погодившись укласти договір таким чином виражають згоду діяти 

згідно з тими умовами, які за законом поширюються на договірні відносини 

відповідного виду договору або на всі договори загалом. Якщо звичайні умови 

передбачаються законом і вступають в дію лише за самим фактом укладення 

договору, то випадкові умови можуть виникнути і набути юридичної сили тільки в 

тому випадку, якщо вони будуть включені в самий договір [28, с. 165]. 

Ціна є істотною умовою будь-якого оплатного договору, в тому числі і 

договору про надання платних медичних послуг. За загальним правилом, 

розрахунки сторін при виконанні договору про надання платних медичних послуг 

відбуваються за цінами, встановленими за домовленістю сторін. Але якщо в 

договорі ціна не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона 

визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні послуги на 

момент укладення договору. Однак навіть при наявності такого положення, на 

нашу думку, умова про ціну продовжує залишатися істотною умовою оплатного 

договору. 

Цей договір є оплатним, тому що припускає наявність у зобов’язанні 

зустрічного майнового надання, причому, за загальним правилом, еквівалентного. 

Для суб’єкта надання медичних послуг оплатність здійснюється в одержанні 

винагороди (оплати) за медичні послуги.  

Договір про надання платних медичних послуг слід віднести до числа 
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публічних договорів, адже публічним є договір, в якому одна сторона лікар 

(медична установа) взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання 

робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться, наприклад, медичне 

обслуговування.  

Слід зазначити, що законодавче визначення публічного договору в контексті 

медичного обслуговування є досить неоднозначним. Відомо, на сьогодні левова 

частка обсягу медичних послуг надається державними медичними установами і 

якщо буквально тлумачити ч. 1 ст. 633 ЦК України то можна зробити висновок, що 

положення публічності договору про надання медичних послуг стосуються лише 

приватних медичних закладів і самозайнятих фізичних осіб, що займаються 

медичною практикою.  

Не дивлячись на те, що мета діяльності державних медичних установ не є 

підприємницькою, всім договорам, які укладаються з пацієнтами також характерні 

ознаки публічності. Як у приватних, так і у державних медичних закладах не 

допускається відмова у наданні медичної послуги за наявності всіх реальних 

можливостей для задоволення потреб пацієнта, а також надавання певних переваг 

одним пацієнтам перед іншими. Причому умови такого договору, в тому числі 

умови про ціну, встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому 

за законом надано відповідні пільги. 

Фізична особа може погодитися з ціною встановленою конкретним 

суб’єктом надання медичних послуг і, відповідно, зробити волевиявлення до 

укладення договору або ж звернутися до іншого послугодавця. Слід зазначити, що 

нерідко при укладенні договору про надання платних медичних послуг, предметом 

якого є різні складні дії медичного характеру (наприклад, обстеження і лікування 

важкої хвороби), визначення умови про ціну може представляти для сторін 

труднощі. Це зумовлюється головним чином тим, що в процесі надання певних 

медичних послуг зміст і обсяг дій медичного характеру можуть змінюватися 

залежно від певних обставин (наприклад, стану пацієнта, розвитку хвороби тощо), 

наявність яких не в кожному випадку можна передбачити при визначенні умови 

про ціну, а з другого боку ймовірні обставини, що будуть враховуватися при 
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визначенні цієї умови, не в кожному випадку можуть настати. 

Оплата медичних послуг, як нематеріальних (які не мають речового 

результату), так і матеріальних (комплексних) послуг, пов’язується з певним 

кошторисом, яким по суті є план лікування. Пацієнт зобов’язаний сплатити надану 

лікарем (медичною установою) у повному обсязі медичну послугу після її 

закінчення, якщо інше не встановлено законом, іншими правовими актами або 

договором про надання медичних послуг. Необхідно звернути увагу на те, що 

вартісний вираз відрізняє медичну послугу від медичної допомоги. 

Слід зазначити, що ціна медичної послуги є твердою величиною. Якщо за 

домовленістю сторін передбачено надання додаткової медичної послуги із 

плаваючою ціною чи іншого виду медичної послуги за вищою ціною, то може 

виникнути необхідність перевищити цю величину. В обох випадках це окрема 

плата за інші медичні послуги, а не збільшена плата за ту ж саму медичну послугу. 

Лікар (медична установа) платних медичних послуг не можуть ігнорувати 

положення цивільного законодавства України щодо публічності правовідносин з 

надання медичних послуг.  

Порядок розрахунків за надані медичні послуги  визначається договором між 

пацієнтом і лікарем (медичною установою). Питання плати за договором про 

надання медичних послуг вирішують відповідно до ст.ст. 632, 903-904 ЦК України. 

Разом з тим, можуть порушуватися і інтереси лікаря (медичної установи). 

Пацієнти можуть відмовитися від замовлених та практично виконаних медичних 

послуг. Наприклад, у пластичній хірургії пацієнти інколи вимагають безоплатного 

оперативного втручання, спрямованого на усунення, на їхній розсуд, дефекту, 

наприклад, будь-якої тканини, після наданої якісної медичної послуги. В такому 

випадку, лише письмовий договір про надання медичних послуг допоможе 

виконавцеві отримати повне відшкодування своїх витрат та стягнути плату за 

виконані послуги.  

Варто зазначити, що в процесі надання медичної послуги ніколи не можна 

передбачити динаміку стану здоров’я пацієнта, а тому може виникнути 

необхідність у наданні раніше не передбачених додаткових послуг, що відповідно 
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буде відображатися в початковій вартості медичної послуги. Але, оскільки 

пацієнту надається можливість приймати активну участь у процесі лікування, 

зокрема у виборі способі і методів лікування, він у будь-який час може 

відмовитися від додаткових послуг і сплатити початкову вартість послуги 

визначеної у договорі. Сторони у договорі також додатково можуть погодити 

порядок, строки і форму здійснення розрахунків.  

Найпоширенішими у судовій практиці є вимоги, які стосуються договору про 

надання платних медичних послуг щодо сплати заборгованості за таким 

договором. Також нерідко позивач просить суд стягнути кошти за недоцільне та 

невдало проведене лікування. Такі категорії справ є найскладнішими, адже довести 

вину лікаря важко, крім того, ознакою таких видів договорів є їх ризиковий 

характер та неможливість наперед гарантувати бажаний результат. 

Прикладом є рішення суду за позовом Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ВітаЦентр» до ОСОБИ_1 про стягнення заборгованості [97]. 

Між ТОВ «ВітаЦентр» та ОСОБОЮ_1 укладений договір надання платних 

медичних послуг в умовах перебування на стаціонарному лікуванні. За умовами 

договору п. 1.1 зазначеного договору позивач взяв на себе зобов’язання надати, а 

відповідач отримати та субсидіарно оплатити медичні послуги відповідно до умов 

цього договору. 31.05.2011 року (у день укладення договору) відповідача 

госпіталізовано до позивача, де відповідачу були надані медичні послуги у вигляді 

обстеження та консультацій в умовах стаціонару. Відповідач самовільно покинув 

лікувальний заклад 31.05.2011 року. Загальна вартість наданих позивачем 

відповідачеві послуг склала 790,0 грн. Вартість наданих медичних послуг 

відповідачем сплачена не була. Відповідно до п. 3.2 договору оплата за медичні 

послуги здійснюється шляхом передплати у розмірі 100 % їх вартості.  

З огляду на умови п. 3.2. договору, строк оплати за надані позивачем 

відповідачу послуги слід вважати таким, що настав. Факт надання та обсяг наданих 

позивачем відповідачеві медичних послуг підтверджується медичною карткою 

стаціонарного хворого ОСОБА_1 № 24012, в якій містяться дані історії хвороби 

пацієнта ОСОБА_1 Згідно умов п. 4.2. договору, дані історії хвороби пацієнта є 
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належним підтвердженням отримання відповідачем медичних послуг. Також 

відповідно до вищезазначеного пункту договору, належним підтвердженням 

отримання відповідачем медичних послуг є підпис останнього, що міститься на 

«листку попередження та узгодження», який є частиною договору. Вартість 

наданих позивачем відповідачеві медичних послуг обрахована відповідно до 

діючого на момент надання медичних послуг Прайс-листа позивача. Факт 

ознайомлення відповідача із цінами позивача на медичні послуги підтверджується 

підписом відповідача в графі «з цінами лікувального закладу на медичні послуги» 

розділу «Ознайомлений» листка попередження та узгодження. Прайс-лист на 

послуги позивача. Також позивач надає суду бухгалтерську довідку щодо наданих 

відповідачеві медичних послуг та сплати за них. Відповідно до п. 4.6 договору у 

разі не підписання чи відмови одержувача медичних послуг (відповідача) від 

підписання акту виконаних робіт, він зобов’язаний до моменту виписки пред’явити 

клініці письмову офіційну претензію з поясненнями причини відмови або 

неможливості підписання акту. При відсутності у вказаний строк претензії 

вважається, що послуги надані належним чином, у повному обсязі та у строк. 

Відповідно до п. 4.5 договору акт підписується в день виписки з клініці. Оскільки 

відповідач акт не підписав та не надав у встановлений строк претензію, 

вважається, що послуги надані належним чином, у повному обсязі та у строк, 

тобто клініка (позивач) виконав свої зобов’язання за договором. 

Отже, вважається, що послуги надані відповідачу ТОВ «ВітаЦентр» 

належним чином за вищезазначеним договором. З ОСОБИ_1 на користь ТОВ 

«ВітаЦентр» було стягнуто заборгованість в сумі 790,0 грн. 

Враховуючи особливості сфери медичного обслуговування сторони у 

договорі про надання медичних послуг не можуть наперед обумовити наслідки 

його укладення, що дає підстави відносити цей договір до групи ризикових 

(алеаторних) договорів. Специфіка ризикового договору полягає в тому, що «за 

метою і наміром сторони кінцевий результат договору, матеріальна цінність його 

поставлені в залежність від події зовсім невідомої або випадкової або лише 

ймовірної, так що при укладенні його повністю невідомо, яка сторона в кінцевому 
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результаті виграє, отримає вигоду» [217, с. 28]. 

Іншими словами, в алеаторному договорі невідомі точний рівень, обсяг та 

характер взаємних зобов’язань або невідомо, яка із сторін матиме право, а яка – 

обов’язок, оскільки це поставлено в залежність від події або іншої обставини, про 

настання яких сторонам при укладенні угоди нічого невідомо. 

Договірні відносини з надання медичних послуг характеризуються певною 

невизначеністю кінцевого результату. Яким би професіоналом не був лікар, він 

ніколи не може повністю гарантувати позитивні результати послуги, яка ним 

надається. В цьому випадку необхідно враховувати сукупність різних факторів, які 

впливають на кінцевий результат медичної послуги, зокрема, особливості 

людського організму, складність хвороби, вік, стать пацієнта тощо. 

Договір про надання медичних послуг укладається відповідно до загальних 

положень укладення правочинів та договорів, передбачених Цивільним Кодексом 

України. На жаль, типових офіційних умов договору на надання медичних послуг 

в Україні немає, тому медичні заклади практикують укладання договорів з 

пацієнтами з урахуванням специфіки лікування та доцільності встановлення тих чи 

інших умов договору [176]. 

На сьогоднішній день при укладанні договорів про надання медичних 

послуг, у переважній більшості, пацієнтові (замовникові) пропонується підписати 

вже готову форму, тобто мова йде про договір приєднання, який передбачений 

статтею 634 ЦК України.  

На практиці виникає ряд проблем пов’язаних з цими договорами, а саме: 

1) некоректне визначення предмета договору про надання медичної послуги; 

2) помилки у визначенні правового статусу сторін (нерідко в договорах 

упускають умови, які потрібно було б вказати, як правило, права сторін); 

3) неможливість запропонувати власні умови договору.  

Договір про надання медичних послуг відносять до публічних договорів, а це 

означає, що заклад охорони здоров’я не може відмовити споживачеві в укладенні 

договору (за умови, що він має можливість надати медичну послугу). На практиці, 

з метою оптимізації процедури укладення договору, споживачам пропонується 
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підписати примірний договір закладу. Фактично йдеться про договір приєднання, 

відповідно до якого, одна сторона (пацієнт) не має права запропонувати власні 

умови договору, відмінні від тих, що викладені у формулярі або іншій стандартній 

формі. Таким чином порушуються права пацієнтів, оскільки заклад охорони 

здоров’я, розробляючи типовий договір, у першу чергу, гарантує власні права, а не 

права пацієнта, який може бути поставлений у завідомо невигідне для себе 

становище. 

Медична установа може розробити окремі примірники договорів для 

кожного виду медичних втручань. Особа, яка має намір отримати відповідну 

медичну послугу, укладаючи договір про надання медичних послуг, приєднується 

до всіх умов (тобто до договору в цілому), що містяться в ньому, або 

відмовляється приєднатися до нього. 

Принципових особливостей такого способу укладення договору на основі 

примірних договорів кілька: 

 примірники договорів про надання медичних послуг розраховані на 

різні медичні послуги; 

 примірники договорів про надання медичних послуг містять вказівки 

на специфіку надання медичних послуг саме в цій організації з використанням 

конкретної медичної технології, апаратури тощо; 

 примірники договорів про надання медичних послуг можуть містити 

очевидні чи приховані переваги та пільги для сторони, що їх розробила; 

 у примірниках договорів про надання медичних послуг враховуються 

умови, які властиві для надання медичної послуги такого характеру. 

Не розділяємо позицію Чехуна О.В. щодо того, що правильне заповнення 

сторонами формуляра або іншої стандартної форми стирає грані між договором 

приєднання та договором, положення якого узгоджуються кожною стороною 

окремо. Завдяки типовим бланкам договорів навіть недосвідчений у юриспруденції 

персонал медичної установи може досить оперативно та правильно оформити 

письмовий договір [9]. 

Письмова форма договору про надання медичних послуг надто важлива для 
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медичного закладу, оскільки покликана допомогти йому відстояти свою правоту в 

разі оскарження лікування в суді. Доцільність укладення договору в письмовій 

формі визначається тим, що в письмовому договорі можна обумовити ймовірність 

виникнення ускладнень не з вини медичного закладу, за які воно не несе 

відповідальності; вимоги, до поведінки пацієнта, дотримання яких є умовою 

ефективності лікування і т.д.  

На сьогоднішній день існують лише поодинокі випадки укладення договору 

про надання медичних послуг. В більшості випадків в медичній сфері 

застосовують такі способи оформлення письмової згоди пацієнта на медичне 

втручання, зокрема: 

1) фіксування інформованої згоди пацієнта шляхом його підпису під 

відповідним записом в історії хвороби чи медичній карті амбулаторного хворого. 

Використовуючи цей варіант, лікар повідомляє пацієнтові необхідну інформацію 

про запропоноване йому медичне втручання і робить стислий запис в історії 

хвороби чи картці. Зокрема він вносить дані про сам діагноз, який вид медичного 

втручання рекомендується лікарем, пояснюється мета і характер останнього, 

альтернативні методи лікування та можливі ускладнення, а також інформацію про 

те, що той чи інший пацієнт погоджується на запропоновані медичні втручання. 

Проте слід констатувати, що такий варіант не є оптимальним для втручань, 

які вважаються дуже складними, ризикованими та здійснюються за допомогою 

нових методів. 

2) фіксування згоди пацієнта на медичне втручання шляхом вказівки на це у 

договорі про надання медичної послуги, який укладається між лікувально-

профілактичним закладом і пацієнтом. Як правило, такий варіант документування 

згоди пацієнта використовується у лікувально-профілактичних закладах приватної 

форми власності, що надають пацієнтам платні медичні послуги, у випадку, коли 

ці послуги полягають в одноразовому медичному втручанні (наприклад, надання 

медико-косметологічних послуг). У таких договорах передбачаються загальні 

умови надання медичної послуги та умови медичного втручання. 

3) підписання пацієнтом формуляра інформованої згоди на відповідне 
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медичне втручання, який розроблений лікувально-профілактичним закладом. 

Такі формуляри додаються до історії хвороби пацієнта, медичної картки, а 

також може додаватись і до договору про надання медичних послуг. 

Цей варіант широко використовується у лікувально-профілактичних 

закладах усіх форм власності, якщо пацієнтові пропонується медичне втручання, 

яке несе в собі значний ризик для життя чи здоров'я, можливість розвитку 

серйозних ускладнень, істотні зміни у способі життя пацієнта.  

Формуляр інформованої згоди пацієнта на медичне втручання має містити 

наступну інформацію: 

 діагноз пацієнта і мету медичного втручання; 

 назву і характер медичного втручання; 

 очікуваний результат медичного втручання; 

 умови, від яких залежить досягнення/збереження результату медичного 

втручання; 

 потенційні ризики; 

 можливі ускладнення;  

 альтернативні методи діагностики і лікування; 

 вказівку про те, що пацієнт ознайомився з текстом документа і розуміє, 

що цей документ має юридичну силу. 

Слушною є позиція Г.А. Миронової, яка зазначає, що не розроблено на 

законодавчому рівні правові процедури надання/отримання/відкликання згоди 

пацієнта, відсутні юридичні критерії для ситуацій, в умовах яких згода на медичне 

втручання не потрібна. Чинним законодавством до останнього часу не було 

визначено форму, в якій має бути висловлена/виявлена згода або незгода пацієнта. 

Саме тому в теорії та практиці медичної діяльності виникає багато запитань із 

застосування концепції інформованої згоди та відмови пацієнта [179, с. 134]. 

На наш погляд, документування інформованої згоди пацієнта на медичне 

втручання шляхом підписання вказаного формуляра не є ефективним способом 

захисту прав як лікарів, так і пацієнтів. Медичний заклад повинен укладати з 

пацієнтами саме договори про надання медичних послуг, а не формуляри 
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встановленої форми (незалежно від виду медичних послуг, які надаються 

пацієнту), в яких відсутні основні права та обов’язки сторін. 

Характеризуючи договір про надання медичних послуг дуже важливо 

визначити особливості щодо його форми, на яку поширюють загальні положення 

ЦК України про правочини. Такий договір може бути укладений як в усній, так і 

письмовій формі. У повсякденному житті, серед широких мас населення, звичайно, 

більше застосування має усна форма договору, як певна домовленість між 

медичним закладом (лікарем) і пацієнтом, за якою кожен із них наділяється 

обсягом прав та обов’язків і несе відповідальність за його належне виконання. 

Проте, укладення такого договору у усній формі не зовсім позитивно сприяє 

ефективній реалізації прав та обов’язків сторін.  

Нам імпонує думка Смотрова О.І., який до негативних рис усної форми 

договору про надання медичних послуг відносить те, що така форма договору не 

дозволяє визначити межі послуги, особливо момент завершення. Кожна окрема 

послуга, в ряді інших, у цьому випадку не відокремлюється від суміжних послуг, 

що дає підставу всю їх сукупність розглядати як триваючу послугу. Звідси, 

відповідальність за зобов’язаннями у цьому випадку поширюється на весь ланцюг 

паралельно чи послідовно наданих послуг. У той же час на практиці така 

відповідальність може виникнути (виникає) лише з однієї з них. Усна форма 

договору не дозволяє зафіксувати факт надання пацієнту необхідної інформації 

про конкретні медичні послуги: характер медичних дій, їх обсяг, тощо [276, с. 103]. 

Загальновідомо, що спори при наданні будь-яких медичних послуг є чи не 

найбільш затяжними і складним, в яких пацієнт завжди виступає слабшою 

стороною. У зв’язку із цим, вважаю письмову форму договору важливою 

гарантією захисту порушених прав сторони, в контексті доказування під час 

судового розгляду. При укладенні договору про надання медичних послуг для 

підтвердження виникнення договірних відносин можуть видаватися квитанції про 

оплату послуг, в яких зазначається суть і вартість медичної послуги. Крім того, на 

кожного пацієнта складається такий важливий медичний документ, як історія 

хвороби, в якій фіксуються не лише дані про динаміку розвитку захворювання, але 
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й окремі відомості, що в певній мірі підтверджують виникнення договірних 

відносин між сторонами. Наприклад, в історії хвороби може бути зафіксовано факт 

інформування лікарем пацієнта про стан його здоров’я, характер захворювання, 

запропоновані заходи лікування і згода пацієнта на їх проведення, тощо. 

Щодо укладення договору про надання медичних послуг застосовуються 

загальні правила передбачені гл. 53 ЦК України «Укладення, зміна і розірвання 

договору» з врахуванням специфіки відносин, які виникають між сторонами.  

Традиційно процес укладення будь-якого договору проходить дві стадії, на 

яких кожна із сторін виражає своє волевиявлення щодо майбутнього зобов’язання. 

На першій стадії здійснюється пропозиція однієї сторони укласти договір (оферта), 

а на другій – прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною [341]. 

На думку Савицької А. М., у договорі про надання медичних послуг 

найбільш простим способом вираження волі громадянина (пацієнта) є звернення за 

допомогою до медичного закладу. Відповідна дія другої сторони – запис на 

прийом до лікаря або госпіталізація. При цьому, виставлення медичним закладом 

книги запису на прийом до лікаря є не що інше, як пропозиція до укладення 

договору про надання медичної допомоги, а запис громадянина є прийняттям 

пропозиції [263, с. 36]. 

Як зазначається у ч.1 ст. 641 ЦК України, пропозицію укласти договір 

(оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору. Майже у всіх 

випадках ініціатором укладення договору виступає пацієнт, оскільки саме він, 

виходячи із стану його здоров’я, зацікавлений в тому, аби йому надали ефективну 

медичну допомогу, а тому з особливою ретельністю ставиться до вибору лікаря, 

медичного закладу, як потенційної сторони майбутнього договору.  

Бувають випадки, коли медичні заклади намагаються привернути уваги 

потенційних пацієнтів шляхом популяризації своїх послуг через оголошення у 

газетах, телебаченні, мережі Інтернет і бажаючи укласти договір, наводять при 

цьому свої реквізити та чіткий перелік послуг, які ними надаються та їхню ціну 

(публічна оферта). Але характерною ознакою оферти є чітка визначеність її змісту, 

тобто вказівка на істотні умови майбутнього договору. Різного роду оголошення 
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медичних закладів через засоби масової інформації про послуги, які ними 

пропонуються із зазначенням їх ціни, адресовані невизначеному колу осіб, слід 

розглядати лише як запрошення робити пропозиції укласти договір про надання 

медичних послуг.  

Отже, за договором про надання медичних послуг одна сторона (медична 

організація, лікар) зобов'язується надати, а інша сторона (пацієнт) – оплатити 

послуги, спрямовані на охорону здоров'я пацієнта, відповідно до умов договору. 

На нашу думку, виникає необхідність додаткового законодавчого 

регулювання надання медичних послуг на договірній основі. Метою такого 

регулювання є забезпечення всебічного захисту учасників медичних відносин, 

насамперед пацієнтів як менш захищеної сторони договору. 

Пропонуємо доповнити Закон України «Основи законодавства України про 

охорону здоров'я» розділом V-1 та Книгу п’яту, Розділу ІІІ Цивільного кодексу 

України главою 63-1 «Загальні положення договору про надання медичних 

послуг», в якій би містилися положення договірного регулювання відносин з 

надання медичних послуг. 

 

 

2.3 Зміст договору про надання медичних послуг 

 

Іншою проблемою, що характеризує реалії надання медичних послуг в 

Україні, є притаманність даним правовідносинам відсутності чіткості у 

встановленні прав та обов’язків учасників. У законодавстві визначається загальний 

перелік прав та обов’язків сторін таких зобов’язань. Лікар, зокрема, зобов’язаний 

належним чином надавати послуги. Тобто він повинен діяти таким чином, аби не 

нашкодити, насамперед, здоров’ю пацієнта, виходячи із всім відомої клятви 

Гіппократа. Однак це лише загальна декларація.  

Дані факти послужили поштовхом для думки, що висловлюється в літературі 

деякими авторами, про можливість застосування до даних відносин Закону 

України «Про захист прав споживачів». Неприйнятність даної позиції 
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зумовлюється тим, що предметом застосування Закону України «Про захист прав 

споживачів» є відносини, які виникають з приводу придбання, замовлення, 

використання товарів (робіт, послуг) для власних побутових потреб. Відносини, які 

виникають при наданні медичних послуг вимагають спеціального, особливого 

окремого регулювання. 

В юридичній літературі в різний час щодо визначення змісту договору про 

надання медичних послуг були висловлені різні думки. Наприклад, «в силу 

виниклого зобов’язання на лікувальний заклад покладається обов’язок, 

використовуючи дані медичної науки, медичну техніку, досвід і знання медичного 

персоналу, встановити правильний діагноз захворювання і забезпечити належне 

лікування пацієнта. В свою чергу пацієнт зобов’язаний виконувати всі приписи 

медичного закладу» [317, с. 108]. 

На думку Ю.Д. Сергєєва, на лікувально-профілактичний заклад покладається 

обов’язок, використовуючи дані медичної науки і практики, відповідну медичну 

техніку, спеціальні знання та досвід медичних працівників, здійснити необхідні дії 

з обстеження пацієнта, установлення правильного діагнозу й проведення 

належного лікування. В той же час цей лікувально-профілактичний заклад (лікар) 

має право вимагати від хворого виконання всіх призначень, приписів і 

рекомендацій [270, с. 31]. 

За твердженням М.М. Малеїної, зміст зазначеного зобов’язання утворюють, з 

одного боку, обов’язок лікувального закладу забезпечити пацієнту кваліфіковану 

медичну допомогу, обравши для цього відповідні методи лікування, зберігаючи 

лікарську таємницю, набуваючи, у встановлених законом випадках, право вимагати 

оплати медичних послуг і, відповідно, з іншого боку, обов’язок громадянина 

виконувати приписи лікувального закладу, оплачувати медичну допомогу та право 

вимагати інформації про діагноз, метод лікування, його можливі наслідки [166, с. 

28-36]. 

В Україні та інших країнах світу проблема забезпечення прав пацієнтів 

розв’язується не одне десятиріччя. Юристи, медики та правозахисні організації 

багатьох країн світу не раз об’єднували свої зусилля для розробки ефективних 
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правових механізмів дотримання прав людини у сфері медичного обслуговування. 

В Амстердамі в березні 1994 року була прийнята Європейська декларація сприяння 

правам пацієнтів [76, с. 88-90]. Після цього в багатьох країнах Європи було 

прийняте відповідне законодавство. Згідно з цією Декларацією набрали чинності 

«Європейські принципи прав пацієнта. Загальна структура», що визначають 

загальні умови міжнародних організацій здоров'я для європейських країн-

учасниць, яких необхідно дотримуватись у сфері захисту прав пацієнта [369, p. 49-

53]. Пізніше були прийняті й інші загальноєвропейські нормативні документи, які 

визначають права пацієнта: Європейська конвенція з прав людини та біомедицини 

(1996 рік); Меморандум «про права громадянина і пацієнта брати участь у процесі 

прийняття рішень з питань медичного обслуговування» (1999 рік) [369, p. 49-50]. 

Першою державою, яка прийняла окремий закон про права пацієнтів, була 

Фінляндія. Цей закон був ухвалений у 1992 році після 20 років тривалих дискусій у 

парламенті. Більшість правознавців і до цього часу критикує цей закон, вважаючи 

його надто «адміністративним», тому що він містить жорсткі імперативні 

директиви для медичних закладів. Водночас закон не встановив стандартів щодо 

прав і якості медичних послуг, які одержує пацієнт. Однак ним передбачено, що в 

кожній інституції, яка працює в сфері медичного обслуговування населення 

Фінляндії повинен бути омбудсмен. За останніми статистичними даними, нині у 

Фінляндії діє близько 2000 омбудсменів з прав пацієнтів [369, p.50].  

Закони про права пацієнтів було прийнято й в інших країнах: Нідерланди 

(1995 рік), Ізраїль (1996 рік), Литва (1996 рік), Ісландія (1997 рік), Данія (1998 рік), 

Норвегія (2000 рік) тощо. У Росії та Естонії законопроекти про права пацієнтів 

внесені до розгляду в парламенти [344, с. 88; 369, р. 51]. 

Багатий досвід у сфері захисту прав пацієнтів має Велика Британія, де у 

1973 році була створена служба парламентського Уповноваженого у справах 

охорони здоров'я (омбудсмена), що спеціалізується на розгляді скарг на 

некваліфіковані дії організацій національної системи охорони здоров'я [326].  

Зміст будь-якого договору, як акту волевиявлення сторін, становить 

сукупність певних умов, які визначаються на розсуд сторін та погоджуються ними 
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або які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. У доктрині 

цивільного права виділяють три групи умов договору: істотні, звичайні та 

випадкові.  

Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України істотними умовами договору є 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. До істотних умов договору про надання 

медичних послуг необхідно віднести:  

1) предмет договору. 

Предметом договору виступають дії з надання медичної послуги. Слід 

підкреслити, що предметом у договорі буде не послуга, в розумінні певного блага 

для одержувача чи її кінцевий результат, а сам процес надання послуги (дії 

виконавця).  

Цікаво відзначити, що свого часу окремими вченими предмет визнавався 

єдиною дійсною, «у повному розумінні» суттєвою умовою, необхідною частиною 

договору [148, с. 177; 205, с. 179]. 

У правовій літературі відзначається, що в договорах про оплатне надання 

послуг як предмет розглядається певний корисний ефект від здійснення 

виконавцем дій чи діяльності [68, с. 5], тобто послуга. З огляду ж на характерні 

ознаки послуги і, зокрема, високий ступінь її невизначеності [321, с. 112], 

мінливість якості, незбережуваність [92, с. 20], неможливість гарантувати 

настання конкретного очікуваного результату можна прийти до висновку, що 

власне послуга не є предметом зазначеного договору. Це узгоджується і з 

вимогами, що пред’являються до об’єкта правовідносин. Загальновідомим є те, що 

об’єкт цивільних правовідносин завжди має бути конкретним, а не абстрактним, 

бажаним і невизначеним. З урахуванням цього, як умову про предмет договору з 

оплатного надання медичних послуг, на нашу думку, треба розглядати дії щодо 

надання медичної послуги чи послуг. 

При визначенні умови про предмет договору про оплатне надання медичних 

послуг сторони можуть передбачити безпосередньо і конкретний метод 



125 
 

діагностики або лікування, іншими словами, визначити спосіб здійснення дій 

послугодавцем. Якщо сторони не надали цій умові значення істотної, визначення 

методу проведення тих чи інших медичних дій повинно залишатися на власний 

розсуд конкретного послугодавця (наприклад, лікаря, що лікує), який при виборі 

конкретного методу має виходити з інтересів пацієнта і ґрунтуватися на сучасних 

досягненнях медичної науки. В той же час необхідно зауважити, що ніякий метод 

лікування не можна визнати заздалегідь успішним на сто відсотків, тому що 

кожний з них пов’язаний лише з певним вищим чи нижчим ступенем імовірності 

успішного результату для пацієнта; кожен метод лікування містить певну міру 

ризику, можливість несприятливого результату для пацієнта [83, с. 49-50]. 

2) ціна договору. 

Ціна медичної послуги, як правило, встановлюється послугонадавачем в 

односторонньому порядку, виходячи із її характеру, обсягу та враховуючи ринкові 

ціни на аналогічні послуги. При цьому, виконавці платних медичних послуг не 

можуть ігнорувати положення цивільного законодавства України щодо 

публічності правовідносин з надання медичних послуг. Фізична особа може 

погодитися з ціною встановленою конкретним суб’єктом надання медичних 

послуг і, відповідно, здійснити волевиявлення для укладення договору або ж 

звернутися до іншого послугодавця.  

Встановлення різних цін на однакові медичні послуги для різних груп 

споживачів буде несправедливим та може бути розцінено як грубе порушення 

вимог чинного законодавства [9]. Враховуючи принцип свободи договору, особа 

може погодитися на ціну встановлену послугодавцем і укласти договір, або ж 

навпаки, відмовитися від його укладення. На практиці дуже часто буває так, що 

після погодження всіх істотних умов, в тому числі ціни та надання медичної 

послуги в повному обсязі відповідно до потреб пацієнта, останній відмовляється 

здійснити погоджену оплату послуги. Наприклад, Київським районним судом м. 

Одеси була розглянута цивільна справа за позовом кардіологічної клініки до гр. В 

та гр. А про стягнення заборгованості за надані медичні послуги. Судом 

встановлено, що після проведення медичного огляду гр. А в присутності її дочки 
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гр. В було запропоновано лікування шляхом коронарографії та балонної 

коронарної ангіопластики із встановленням одного стенту. Відповідачі погодилися 

із запропонованим медичним втручанням, гр. В підписала інформовану згоду та 

згоду на медичне втручання щодо своєї матері. Відповідне лікування позивачем 

було здійснено в повному обсязі. Загальна вартість наданих медичних послуг 

становила 38175 грн. проте, відповідачі сплатили лише 7475 грн. вартості послуги, 

відмовившись сплачувати іншу частину боргу через тяжке матеріальне становище 

[282]. Для уникнення подібних випадків і захисту інтересів медичного закладу 

(лікаря), після погодження ціни послуги між сторонами, важливо зазначити про це 

у письмово оформленій інформованій згоді пацієнта.  

Ціна договору може бути визначена сторонами шляхом складання, наприклад, 

приблизного «кошторису» на дії медичного характеру. В такому випадку, якщо 

при виконанні зобов’язання виникне об’єктивна необхідність у здійсненні 

додаткових дій медичного характеру, послугодавець зобов’язаний своєчасно 

попередити про це послугоотримувача. Останній, якщо не погодиться на 

перевищення «кошторису», має право відмовитися від договору, сплативши 

послугодавцю ціну за вже надані медичні послуги.  

У разі істотного зростання після укладення договору про надання медичних 

послуг медичних препаратів, а також вартості медичних послуг, послугодавець 

має право вимагати збільшення «кошторису». У разі відмови послугоотримувача 

від збільшення «кошторису» послугодавець має право вимагати розірвання 

договору. 

3)  умову про право на інформацію про стан свого здоров’я. 

Право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров'я закріплене у 

таких міжнародних документах, як: Лісабонська декларація Всесвітньої медичної 

асоціації про права пацієнтів; Декларація про розвиток прав пацієнтів в Європі 

тощо. 

У чинному Цивільному кодексі України (далі: ЦК України) міститься 

стаття, що передбачає право фізичної особи на інформацію про стан здоров'я 

(ст.285 ЦК України). 
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Відповідно до ч. 1 ст.285 ЦК України, повнолітня фізична особа має право 

на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі на 

ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються її здоров'я. 

Батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на інформацію про стан 

здоров'я дитини або підопічного (ч.2 ст.285 ЦК України). Якщо інформація про 

хворобу фізичної особи може погіршити стан її здоров'я або погіршити стан 

здоров'я фізичних осіб, визначених ч.2 ст.285 ЦК України (батьків (усиновлювачів) 

опікунів, піклувальників), зашкодити процесові лікування, медичні працівники 

мають право дати неповну інформацію про стан здоров'я фізичної особи, обмежити 

можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами (ч.3 ст.285 ЦК 

України). 

У разі смерті фізичної особи члени її сім'ї або інші фізичні особи, 

уповноважені ними, мають право бути присутніми при дослідженні причин її 

смерті та ознайомитись із висновками щодо причин смерті, а також право на 

оскарження цих висновків до суду (ч.4 ст.285 ЦК України). 

Основи законодавства України про охорону здоров'я серед прав громадян 

України на охорону здоров'я зазначають й право на достовірну та своєчасну 

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

можливі фактори ризику та їх ступінь (ст.6). 

Доцільно внести зміни до Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров'я», доповнивши ст. 39: «Під медичною інформацією, слід 

розуміти інформацію про стан здоров'я фізичної особи, а також, мету проведення 

запропонованих досліджень і лікувальних заходів; прогноз можливого розвитку 

захворювання, в тому числі наявності ризику для життя і здоров'я; інформацію, що 

міститься у історії хвороби та інших відповідних медичних документах, що 

стосуються стану здоров'я та можуть слугувати для подальшого її лікування; 

інформацію про наявні у сучасній медицині засоби лікування, методи діагностики, 

профілактики захворювань». 

Медична інформація повинна відповідати таким вимогам: бути доступними, 

своєчасними, достовірними, повними. 



128 
 

Під доступною медичною інформацією ми розуміємо інформацію, яка 

надана у формі та у вигляді, доступному для розумового сприйняття конкретною 

особою (з врахуванням особливостей її віку, освіти, фаху, стану здоров'я, наявності 

фізичних вад (глухоти, сліпоти, німоти). 

Під своєчасною медичною інформацією, ми розуміємо інформацію, яка 

надана пацієнтові у терміни та строки, що забезпечують йому можливість її оцінки 

та формування на її основі тієї чи іншої поведінки (прийняття за певних умов 

конкретного рішення).  

Достовірною медичною інформацією вважається інформація, що об'єктивно 

відображає стан здоров'я пацієнта, характер медичної діяльності (спрямованої на 

діагностику, лікування або профілактику захворювання, інформацію про 

фармакологічні властивості лікарських препаратів). 

Повною медичною інформацією є інформація, що створює рівень 

поінформованості особи, який забезпечує реальну можливість їй особисто, або за 

допомогою інших, оцінити стан власного здоров'я, характер медичних послуг. 

Відповідно до ст.39 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», лікар зобов'язаний пояснити пацієнтові в доступній формі стан 

його здоров'я, мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз 

можливого розвитку захворювання, в тому числі наявності ризику для життя і 

здоров'я. Пацієнт має право знайомитися з історією своєї хвороби та іншими 

документами, що можуть слугувати для подальшого лікування. В особливих 

випадках, коли повна інформація може завдати шкоди здоров'ю пацієнта, лікар 

може її обмежити. В цьому разі він інформує членів сім'ї або законного 

представника пацієнта, враховуючи особисті інтереси хворого. Таким же чином 

лікар діє, коли пацієнт перебуває в непритомному стані [17, с. 15]. 

У разі звернення особи до лікаря за інформацією про стан свого здоров'я, 

він зобов’язаний її надати, що не завжди має місце у медичній практиці. Досить 

часто така інформація замовчується. Проте, ми погоджуємося з О.В. 

Кохановською, яка зазначає, що враховуючи особливий довірчий характер 

відносин між лікарем та пацієнтом, омана лікарем пацієнта несумісна з довірою до 
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нього і може призвести лише до втрати порозуміння з медичними працівниками і 

відіграти негативну роль у лікуванні або призвести до відмови від необхідних 

методів діагностики на лікування [137, с. 129-131]. 

Існує точка зору, що надаючи хворому неповну інформацію про стан його 

здоров’я, лікар обмежує реальні можливості такого хворого на здійснення інших 

прав (наприклад, обстеження в іншому медичному закладі, вибір засобів 

лікування, право на обстеження в іншого спеціаліста). Несправедливо щодо 

хворого не повідомляти йому інформацію про встановлення невиліковної хвороби. 

Знаючи про свою близьку смерть, людина переосмислює своє життя… як відомо з 

життєвих прикладів, у таких випадках особи часто реєструють фактичні шлюбні 

відносини, усиновлюють дітей, оформляють заповіт, іноді повідомляють важливі 

відомості в правоохоронні органи, щоб померти з чистою совістю [135]. Тому, 

деякі автори вважають неприпустимим обмеження права пацієнта на інформацію 

про стан його здоров’я і якою б складною не була ситуація, пацієнту потрібно 

завжди говорити всю правду про розвиток його захворювання, як це практикується 

у США і більшості європейських країнах. У зв’язку із цим, пропонується або 

взагалі виключити закріплене законодавством право лікаря надавати неповну 

інформацію пацієнту, або передбачити чіткий перелік таких випадків. Інформація 

про стан здоров’я пацієнта є виключно суб’єктивною і у будь-якому випадку 

питання про неповне її надання вирішуватиметься самим лікарем із врахуванням 

особи пацієнта, особливостей його фізичного і психічного стану, характеру 

захворювання та динаміки його розвитку, тощо. 

На основі проведеного аналізу маємо підстави стверджувати, що правова 

норма, передбачена ч.1 ст.285 ЦК України, потребує, на нашу думку, приведення її 

у відповідність із правовою нормою, передбаченою ч.2 ст.284 ЦК України. 

Суть колізії полягає у тому, що ч. 2 ст.284 ЦК України, фізичній особі, яка 

досягла чотирнадцятирічного віку та звернулася за наданням їй медичної 

допомоги, надається право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно 

до його рекомендацій. Водночас право на достовірну та повну інформацію про 

стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними 
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документами, що стосуються її здоров'я, ч.1 ст.285 ЦК України надається тільки 

повнолітній особі. Право батьків (усиновлювачів), опікунів та піклувальників на 

отримання інформації про стан здоров'я дитини або підопічного закріплюється 

додатково ч.2 ст.285 ЦК України. 

Законодавець, на нашу думку, вважає неповнолітню фізичну особу 

достатньо зрілою, готовою психічно, розумово й емоційно до об'єктивного 

сприйняття інформації про стан свого здоров'я до здійснення права на вибір лікаря 

та методів лікування відповідно до його рекомендацій. 

На підставі викладеного пропонуємо, шляхом внесення змін до ч.1 ст.285 

ЦК України, надати неповнолітнім фізичним особам право на отримання 

достовірної та повної інформації про стан свого здоров'я, в тому числі на 

ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються їхнього 

здоров'я. Так як, на наш погляд, без права на інформацію про стан свого здоров'я 

фізична особа об'єктивно не може здійснювати належним чином свого права на 

вибір медичної установи, форм та методів діагностики, лікування, тощо. 

Пропонуємо внести зміни до ч.1 ст.285 ЦК України та викласти її в 

наступній редакції: 

«Стаття 285. Право на інформацію про стан свого здоров’я. 

Ч.1 Повнолітня та неповнолітня фізична особа має право на достовірну і 

повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з 

відповідними медичними документами, що стосуються її здоров'я». 

Пропонуємо внести зміни і до Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров'я», зокрема ч.1ст.39 викласти в наступній редакції: 

«Фізична особа (пацієнт) та його законні представники мають право на 

отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров'я, у тому числі на 

ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його 

здоров'я». 

-  якість послуги. 

Належна якість послуг є однією з істотних умов договору про надання 

медичних послуг. Лікар та пацієнт по-різному оцінюють якість наданої медичної 
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послуги. Пацієнт оцінює якість медичної допомоги з позицій стану свого здоров’я 

після лікування та ставлення до нього лікаря, а саме, його чуйності, тактовності, 

здатності до співпереживання, достатності часу на бесіди тощо. Лікарі оцінюють 

якість надання медичної допомоги насамперед за технічною майстерністю, 

досягненням бажаного результату лікування [246]. По суті, саме завдяки належній 

якості медичної послуги реалізується кінцева мета, з якою вона надається – 

задоволення потреби пацієнта у відновленні та підтриманні стану його здоров’я.  

Д. Карамишев стверджує, що якість медичної допомоги можна розглядати 

як сукупність властивостей, умов і факторів, що її визначають, як відповідність 

реального результату цілеспрямованої зовнішньої дії на живий організм, що 

потребує корекції фізіологічного стану, типовому стандарту, заснованому на 

статистично правильному прогнозі результату, що очікується в даних випадках 

[109, с. 87]. 

Якість медичної допомоги визначають також як сукупність характеристик, 

що підтверджують відповідність наданої допомоги наявним потребам і сучасному 

рівню доказової медичної науки та технології [104]. І, як правильно зазначає В.М. 

Соловйов, «…для юридичної практики значення має не стільки поняття особистого 

здоров'я, скільки оцінка його якісного стану. Якісний стан особистого здоров'я 

характеризує рівень здоров'я людини, який постійно коливається в результаті дії 

ендогенних та екзогенних факторів» [278, с. 23]. Слушною є позиція Булеци С.Б., 

яка якісною визнає таку медичну допомогу, яку професійно надає на належному 

рівні конкретний медичний заклад відповідно до його профілю і спеціалізації 

персоналу, і за яку він несе відповідальність [38, с. 20]. 

Заслуговує на увагу визначення поняття, що розглядається, надане 

З.Надюком: якість медичної допомоги – це ступінь відповідальності заходів 

лікувального процесу чинними медичним стандартам, пристосованість до потреб 

пацієнтів, раціональне використання коштів і досягнення відповідних результатів 

[191, с. 15]. Таке визначення містить більшість ознак, що характеризують якість 

будь-якої продукції. Науковець також зазначає, що у багатьох країнах світу оцінка 
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якості медичних послуг стала однією з основних проблем удосконалення системи 

охорони здоров'я та захисту прав пацієнтів. 

Якість медичної послуги залежить від багатьох чинників, серед яких можна 

виділити: профіль медичного закладу, професіональна компетенція лікаря та його 

сумлінне ставлення до своїх обов’язків, правильність обраних ним методів 

лікування, оснащеність медичного закладу сучасною технікою, тощо.  

Пропонуємо наступне визначення якості медичної послуги – це сукупність 

характеристик послуги, які визначають її здатність задовольняти встановлені або 

передбачувані потреби пацієнтів. 

Проблемі забезпечення якості медичних послуг приділяється на 

сьогоднішній день значна увага. На жаль, на даний момент немає однозначного 

розуміння якості медичних послуг. Зрозуміло лише те, що якість медичної послуги 

повинна забезпечувати продовженість і якість життя пацієнта.  

На наш розсуд, визначення якості медичної послуги зі сторони пацієнта 

повинно характеризуватися наступними ознаками: 

-доступність; 

-опимальність; 

-задоволеність пацієнта; 

-покращення стану здоров’я. 

Дуже часто, особливо на рівні повсякденної свідомості, якісною визнається 

така медична послуга, яка має виразний позитивний результат. Саме в таких 

випадках можна говорити про задоволеність пацієнтів від отриманої медичної 

послуги. Лікарі знають, що відсутність ефективності діагностичних, лікувальних, 

реабілітаційних заходів ще не означає, що послуга була надана не належним 

чином, тобто була неякісною. Тому ми спробуємо розібратися в результатах, які 

очікують пацієнти при наданні їм медичних послуг, з врахуванням реальних 

можливостей сучасної медицини. 

З врахуванням вище викладеного, при укладені договору у сфері надання 

медичних послуг, медичний працівник зобов’язаний ознайомити пацієнта з 

наступним Класифікатором результатів захворювання, адже медичний працівник 
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передбачить в договорі лише найменування результату, без його загальної 

характеристики. 

Таблиця 2.1 

КЛАСИФІКАТОР РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАХВОРЮВАННЯ 

НАЙМЕНУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕЗУЛЬТАТУ 

Відновлення здоров’я При гострому захворюванні повне 

зникнення віх симптомів, відсутність 

залишкових явищ, астенії і т.д. 

Одужання з повним відновленням 

фізіологічного процесу, або функції 

При гострому захворюванні повне 

зникнення віх симптомів, можуть мати 

місце залишкові явища, астенія і т.д. 

Одужання з частковим порушенням 

фізіологічного процесу, функції або 

втрати частини органу 

При гострому захворюванні практично 

повне зникнення всіх симптомів, але 

мають місце залишкові явища у 

вигляді часткових порушень окремих 

функцій або втрата частини органу 

Одужання з повним порушенням 

фізіологічного процесу, функції або 

втрати частини органу 

При гострому захворюванні практично 

повне зникнення всіх симптомів, але 

має місце повна втрата окремих 

функцій або втрата органу 

Ремісія Повне зникнення клінічних, 

лабораторних та інструментальних 

ознак хронічного захворювання 

Покращення стану здоров’я Зменшення вираженості симптоматики 

без лікування 

Стабілізація Відсутність як позитивної, так і 

негативної динаміки в перебігу 

хронічного захворювання 
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Компенсація функції Часткове або повне заміщення 

втраченої в результаті хвороби функції 

органу або тканини після 

трансплантації 

Хронізація Перехід гострого процесу в хронічний 

 

Якість медичної послуги залежить від оптимально і ефективно (згідно зі 

стандартами, звичаями медичної практики, документами, інструкціями, 

методичними рекомендаціями тощо) використання всіх доступних методів 

діагностики і лікування, які не порушить професійні технологічні процеси. 

- строк договору (строк надання медичних послуг). 

До інших важливих умов договору про надання медичних послуг можна 

віднести умову про строк надання послуги. Строк чинності договору про надання 

медичної послуги зумовлено особливостями організму кожної людини, динамікою 

розвитку захворювання, характером послуги, рівнем професіоналізму лікаря, у 

зв’язку із чим неможливо чітко спрогнозувати строк надання медичної послуги. 

Умова про строк може набути значення істотної на вимогу хоча б однієї із сторін, 

якщо про це була зроблена відповідна заява.  

Умовою про строк визначаються часові межі існування самих правовідносин і 

у цих межах періоди, у яких повинне відбутися виконання зобов’язань 

контрагентами [30, с. 318]. Строк має значення як для одноразових дій (наприклад, 

окрема процедура), так і для дій багаторазових (проведення курсу лікування). 

Слід зазначити, що визначення строків сторонами на момент укладення 

договору про надання медичних послуг не завжди можливе, оскільки це може бути 

зумовлено різними об’єктивними причинами, наприклад, важко прогнозувати 

розвиток захворювання пацієнта, атипічність захворювання, його задавненістю 

тощо. На нашу думку, строк проведення всіх медичних дій має визначатися, 

виходячи з конкретних обставин кожного окремого випадку. Строк проведення 

тих чи інших медичних дій, час їх проведення й припинення визначається особою, 

що безпосередньо надає медичні послуги, виходячи зі стану здоров’я 
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послугоотримувача і основних положень медичної науки стосовно цих дій в 

конкретній ситуації. 

У випадку, якщо умова про строк сторонами не визначена, виконання 

зобов’язання щодо оплатного надання медичних послуг має виконуватися 

належним чином відповідно до вимог ЦК, інших актів цивільного законодавства, а 

за відсутності таких вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших 

вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 ЦК України). Звичайними вимогами будуть 

такі вимоги, які звичайно ставляться до певного виду медичних дій з боку 

медичної науки та практики. 

- умова про лікарську таємницю. 

Враховуючи тенденції розвитку сучасної медицини в Україні, все гостріше 

постає питання дотримання лікарської таємниці. Пацієнти, звертаючись за 

медичними послугами, побоюються, чи не стане відома інформація, яку вони 

повідомили лікарю: про свій стан здоров’я, хвороби і діагноз, сімейні обставини і 

т. д. третім особам. На сьогоднішній день в багатьох клініках така інформація про 

пацієнта зберігається у вигляді баз даних, а отже теоретично отримати до неї 

доступ достатньо просто. 

Судова практика з цієї категорії справ в Україні ще є досить закритою, але 

про випадки допущення лікарських помилок час від часу стає відомо з публікацій у 

пресі та телепередач.  

Необхідно більшу увагу приділяти не констатації чи регулюванню 

періодичності виникнення помилок медичного персоналу, а регламентації правової 

відповідальності за їх допущення.  

- умова про безпеку медичних послуг. 

Обов’язок лікаря вживати всіх заходів з метою запобігання виникнення 

ризику для життя або здоров’я пацієнта. Зазначене право забезпечується ч. 3 ст. 42 

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», де 

сказано, що ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування 

визнаються допустимими, якщо вони відповідають сучасним науково 

обґрунтованим вимогам, спрямовані на відвернення реальної загрози життю та 
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здоров’ю пацієнта, ,а лікар вживає всіх належних у таких випадках заходів для 

відвернення шкоди життю та здоров’ю пацієнта. 

Зміст договору про надання медичних послуг є підставою виникнення прав 

та обов’язків сторін. До основних обов’язків лікаря належить огляд і медичні 

маніпуляції з пацієнтом. Лікар у разі необхідності зобов’язаний направити 

пацієнта до вузького спеціаліста або спеціальної клініки. 

Лікар має побічні обов’язки. До них належать організація лікування. Лікар 

повинен не розкривати інформації, яку йому повідомляв пацієнт під час надання 

медичної допомоги. Надалі повинен письмово скласти відомості щодо анонімного 

діагнозу і терапевтичні рекомендації. Лікар повинен роз’яснити пацієнту, які 

витрати останній понесе поза соціальним медичним страхуванням.  

Надання невідкладної допомоги може мати різні прояви. Це може бути 

медична послуга стоматолога у разі зубного болю пацієнта, психіатра при 

загостренні психічної хвороби і т.д. Відмова від надання невідкладної медичної 

допомоги суд трактує як грубе порушення професійних обов’язків.  

Медичний заклад, як сторона договору про надання медичних послуг, має 

право (із урахуванням медичної специфіки):  

- своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані медичні 

послуги, якщо ціна передбачена у договорі; 

- у разі невиконання зобов'язань пацієнтом, він має право достроково 

розірвати цей договір, повідомивши про це письмово замовника у строк за 30 

календарних днів. 

Ряд дій у відносинах між лікарем і пацієнтом є прямо забороненими. Це 

стосується направлення пацієнта на додаткові платні аналізи в лабораторіях, з 

якими співпрацюють на платних засадах лікарі, які надають медичну послугу. Це 

теж стосується окулістів, які водночас займаються підприємницькою діяльністю з 

продажі оптики. Заборонено приймати від пацієнта дорогі подарунки. В судовій 

практиці ФРН відомий випадок, коли родичами було визнано недійсним заповіт 

88-річної пацієнтки в розмірі 2,6 млн. німецьких на той час марок, складений на 

користь лікуючого лікаря.  
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Лікар не повинен брати участь в орієнтованому на прибуток наданні 

медичної допомоги закладами, з якими він пов'язаний співпрацею. Це стосується 

фармацевтичних закладів, підприємств з виробництва окулярів (для окулістів) 

тощо. Медична послуга не повинна надаватися через засоби комунікації. Лікар та 

пацієнт повинні безпосередньо спілкуватися в процесі надання медичної допомоги. 

Особливі обмеження стосуються реклами медичних послуг. Йдеться про введення 

в оману потенційних пацієнтів термінами «медичний центр», якщо прийом 

ведеться одним або двома лікарями. Часто приватна практика здійснюється в 

одному з приміщень медичних закладів і у пацієнтів складається враження, що це є 

структурне відділення відомого медичного закладу.  

Забороняється надання медичних послуг особами, які порушували 

положення медичного законодавства та медичних стандартів (статутів). У ФРН 

професійні медичні стандарти деяких земель передбачають з метою дотримання 

професійної таємниці обов’язок приймати пацієнтів в окремому приміщенні без 

присутності інших медичних працівників. Лікар, який надає медичні послуги не є 

підприємцем в прямому розумінні цього терміну. Він пов'язаний з пацієнтами 

договірними цивільно-правовими відносинами. 

Дослідивши чинне законодавство України та ряду інших країн, а також 

доступні літературні джерела, на наш погляд, можна виділити такі права пацієнтів, 

як:  

- право на отримання медичних послуг, які відповідають вимогам 

медичних знань; 

- право на надання згоди чи відмови надавати згоду на конкретні 

медичні послуги – після отримання відповідної інформації; 

- право на отримання інформації про стан здоров’я, поставлений діагноз 

та методів лікування; 

- право на повагу гідності під час надання медичних послуг; 

- право на вибір лікаря (медичного працівника), лікувального 

(медичного) закладу, методу лікування (обстеження). 



138 
 

Окрім прав, кожен з пацієнтів має й обов’язки. В літературі такі обов’язки 

іноді кваліфікують як загальні та спеціальні.  

Спеціальними вважаються обов’язки, які встановлюються безпосередньо 

договором про надання медичних послуг, а саме: 

- пацієнт повинен повідомити лікаря про стан свого здоров’я та іншу 

інформацію, яка має суттєвий вплив на процес лікування, однак тут варто 

зазначити, що пацієнт, не володіючи спеціальними знаннями в медицині, може і не 

знати, що певна інформація має бути повідомлена лікарю; 

- оплачувати надані медичні послуги; 

- інші обов’язки щодо сприяння процесу профілактики, діагностики, 

лікування, реабілітації. 

До загальних обов’язків пацієнтів можна віднести:  

- обов’язок піклуватися про своє здоров’я; 

- обов’язок у передбачених законом випадках проходити профілактичні 

медичні огляди і робити щеплення; 

- обов’язок виконувати правила внутрішнього розпорядку медичного 

закладу; 

- обов’язок дотримуватися спеціальних договірних обов’язків з 

медичним закладом. 

Основний обов’язок пацієнта полягає в оплаті гонорару лікарю. Частково 

плата може покриватися за рахунок страхових медичних коштів. Якщо пацієнт не 

застрахований взагалі, він є боржником у цивільному зобов’язанні. Проблема 

полягає в разі надання невідкладної допомоги. Вартість медичних маніпуляцій у 

цьому випадку наперед не можна визначити. Сторони погоджують розмір 

гонорару за лікування. При цьому повинні визначити розмір через посилання на 

відповідні загальноприйняті тарифи. Пацієнт має право відмовитися від оплати у 

разі істотного підвищення вартості медичних послуг. Наприклад, у процесі 

лікування за погодженою ціною виникла потреба додаткових маніпуляцій, що 

істотно збільшило початкову ціну договору.  
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Згода пацієнта щодо вартості медичних послуг повинна бути чітко виражена. 

Вона повинна бути в письмовій формі, що свідчить про згоду на оплату 

маніпуляцій пацієнтом. Водночас достатньо підпису пацієнта на формулярі з 

переліком медичних послуг. Але в будь-якому випадку пацієнт повинен знати 

обсяг наданої медичної послуги.  

Розмір оплати інколи важко чітко встановити на початку медичних 

маніпуляцій. Але загальні рамки оплати та види медичних послуг повинні бути 

окреслені в договорі. Судова практика виходить з можливості сторін окреслити 

загальні межі їх взаємовідносин в договорі.  

Пацієнт має побічні обов’язки, до яких належить повідомлення лікаря про 

симптоми, попередні хвороби. Але це не можна вважати правовим обов’язком 

пацієнта.  

Пацієнт повинен виконати вказівки лікаря щодо лікування: прийняття 

медикаментів, дотримання дієти і т.д. У разі неприбуття у призначенні терміни на 

медичну процедуру (наприклад, був підготовлений операційний зал), він повинен 

відшкодувати певні витрати клініки, за умови подальшого продовження лікування. 

В договорі можуть бути встановлені умови взаємовідносин між лікарем та 

пацієнтом. Це, зокрема, стосується договору про встановлення діагнозу на основі 

досягнень науки, повідомлення його пацієнту. Водночас існують законодавчо і 

етично визначені межі свободи змісту договору та повідомлення результатів 

пацієнту.  

Пропонуємо доповнити ст.6 Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров'я» наступним змістом: 

- пацієнт має право вільно обирати свого лікаря; 

- пацієнт має право отримувати допомогу від лікаря, який є вільним від 

будь-яких зовнішніх впливів при ухваленні своїх клінічних чи етичних рішень; 

- пацієнт має право погодитись або відмовитись від лікування після 

отримання адекватної інформації; 

- пацієнт має право сподіватися, що лікар поважатиме конфіденційний 

характер медичних та особистих відомостей про нього; 
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- пацієнт має право приймати або відмовлятися від духовної і моральної 

підтримки, включаючи допомогу священика відповідної конфесії. 

Права і обов’язки лікаря і пацієнта в приватних відносинах є 

взаємопов’язані. Крім правовідносин між ними складаються морально-етичні 

стосунки, які не охоплюються договором чи положеннями законодавства. До них 

належать довіра, дотримання порад лікаря тощо. Ці питання мають певний вплив і 

на правовідносини між лікарем та пацієнтом. Адже невиконання приписів лікаря 

позбавляє в більшості випадках пацієнта права посилатися на неналежне 

лікування.  

Припинення договору про надання медичних послуг може бути з наступних 

підстав: 

- смерть однієї із сторін; 

- за взаємною згодою, завершення маніпуляцій; 

- вибір іншого лікаря. 

Припинення договірних відносин може бути внаслідок втрати довіри до 

лікаря. 

Дуже важливо, щоб пацієнт обрав найефективнішу для себе форму 

спілкування з лікарем. Як підтвердив аналіз спеціального законодавства щодо 

захисту прав пацієнта, механізм захисту прав пацієнтів не прописаний взагалі, не 

кажучи вже про недосконалість загального законодавства. І в нас, як у давні часи 

відносини «пацієнт - лікар» більшою мірою регулюються не правовим нормами, а 

соціальними – звичаями та традиціями. А в найтрагічніших ситуаціях згадується 

навіть про принцип Таліону – «око за око» [46]. 

В останні роки в Україні значно зріс інтерес до розробки різноманітних 

етичних правил і норм, які регулюють відносини між лікарем і пацієнтом, між 

працівниками медичного персоналу тощо. Прикладом таких професійно-етичних 

норм є, зокрема, розроблений фахівцями Всеукраїнського лікарського товариства 

Етичний кодекс лікаря [327, с. 183]. Виходячи з принципів гуманізму та 

милосердя, Декларацій Всесвітньої медичної асоціації та законодавства України 

про права громадян на якісну та доступну охорону здоров’я, декларуючи провідну 
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роль лікарів в системі охорони здоров’я, керуючись Клятвою лікаря України, 

враховуючи особливий характер взаємовідносин лікаря та пацієнта і необхідність 

доповнення механізмів правового регулювання цих взаємовідносин нормами 

медичної етики і деонтології, а також моральну відповідальність лікаря перед 

медичною спільнотою та суспільством за свою професійну діяльність, 

Всеукраїнський з’їзд лікарських організацій прийняв Етичний кодекс лікаря 

України на Всеукраїнському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді 

Всеукраїнського лікарського товариства в м. Євпаторії 27 вересня 2009 року [87]. 

 

 

2.4 Класифікація договорів про надання медичних послуг 

 

Договірне право регулює різномаֺнітні і динамічֺні відносиֺни економіֺчного 

обороту, цивільнֺі права та обов’язки, які виникаюֺть у результֺаті цілеспрֺямованих, 

засноваֺних на домовлеֺності, правоміֺрних дій осіб та інших суб’єктів цивільнֺого 

права. 

У ході вивченнֺя всієї різномаֺнітності договорֺів важливоֺго практичֺного 

значеннֺя набуває їх класифіֺкація. Її здійснеֺння дає можливіֺсть не лише виділитֺи 

основні риси чи істотні ознаки того чи іншого договорֺу, а й визначиֺти його місце в 

системі цивільнֺо-правових відносиֺн. Не можна не погодитֺися з тим, що 

«правильно побудовֺана класифіֺкація сприяє системаֺтизації накопичֺених знань, 

забезпеֺчує належне викорисֺтання понять та термініֺв, усуває двозначֺність і 

неоднозֺначність мови науки» [130, с. 375-377]. 

Крім того, вдало проведеֺна класифіֺкація дозволяֺє сформулֺювати ряд 

загальнֺих положенֺь, які б мали відношеֺння до всіх договорֺів тієї чи іншої групи, 

що значно б спростиֺло їх застосуֺвання [120]. 

Цінність класифіֺкації договорֺів викликаֺна також і тим, що «юридично 

оформлюֺючи і закріплֺюючи суспільֺні, передусֺім економіֺчні, зв’язки суб’єктів, 

надаючи цим зв’язкам рис стабільֺності і визначеֺності, цивільнֺо-правові договорֺи, 
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взяті в цілому, є єдиною системоֺю, окремі частини якої тісно пов’язані між собою і 

взаємодֺіють» [339]. 

Отже, правильֺно побудовֺана система договорֺів надає істотну допомогֺу у 

формуваֺнні правильֺних суджень відноснֺо суті самого закону, в усвідомֺленні того 

порядку, до встановֺлення якого прагнув законодֺавець. Встановֺлення критеріֺїв 

класифіֺкації договорֺів допомагֺає також при кваліфіֺкації договірֺних 

правовіֺдносин у практичֺній діяльноֺсті судів та інших суб’єктів правозаֺстосування 

[218, с. 52]. 

Для класифіֺкації договорֺів в доктринֺі цивільнֺого права традиціֺйно 

застосоֺвуються два способи – дихотомֺії і направлֺеності зобов’язання, яке 

породжуֺється договорֺом [133, с. 58,77]. 

Дихотомічний спосіб класифіֺкації договорֺів передбаֺчає можливіֺсть їх 

поділу за всіма тими підставֺами, за якими проводиֺться поділ на види правочиֺнів в 

цілому і ґрунтуюֺться на виділенֺні певного дихотомֺічного (тобто, поділ на два 

протилеֺжних за значеннֺям елементֺи) [29, с.308] критеріֺю поділу (зокрема, оплатні 

– безоплаֺтні, абстракֺтні – каузальֺні, умовні – безумовֺні, неоспорֺювані – 

оспорювֺані, розпоряֺдчі – зобов’язальні), алеаторֺні – комутатֺивні, комерціֺйні – 

фідуціаֺрні, строковֺі – безстроֺкові, планові – непланоֺві, загальнֺоцивільні – 

господаֺрські, підприєֺмницькі – споживчֺі тощо) [20, с. 165]. 

Інший принципֺовий спосіб класифіֺкації договорֺів викорисֺтовує в якості 

своєї підставֺи ознаку направлֺеності зобов’язання, яке породжуֺється договорֺом. 

Подібну ознаку в літератֺурі інколи називаюֺть «принципом результֺату» 

(«направленості результֺату») або ознакою мети договорֺу [133, с. 77]. 

Цей спосіб класифіֺкації договорֺів, який займає вирішалֺьне значеннֺя як у 

теоретиֺчному, так і в практичֺному плані, визначаֺє систему договірֺного права, 

зокрема систему (послідовність) розташуֺвання договірֺних інституֺтів у ЦК [158, с. 

430]. 

ЦК України класифіֺкує договорֺи в сфері надання послуг за їх юридичнֺою 

направлֺеністю (юридичним змістомֺ) на договорֺи, направлֺені на встановֺлення 

зобов’язань з надання фактичнֺих послуг (гл. 67, 71-74). 
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Основна задача цієї норматиֺвно закріплֺеної класифіֺкації суто практичֺна – 

дати таку систему, яка б дозволиֺла диференֺціювати законодֺавчий матеріаֺл про 

найбільֺш поширенֺі основні типи договорֺів способоֺм, найбільֺш вдалим для 

повсякдֺенного практичֺного застосуֺвання. 

Для аналізу природи, сфери застосуֺвання та особливֺостей договорֺів про 

надання медичниֺх послуг ми вважаємֺо, що необхідֺно здійсниֺти їхню 

класифіֺкацію за різномаֺнітними критеріֺями. 

І. Класифіֺкація договорֺів про надання медичниֺх послуг залежно від 

суб’єктного складу. 

1) Види договорֺів про надання медичниֺх послуг залежно від статусу 

суб’єкта виконанֺня послуг. 

Суб’єктами медичноֺї діяльноֺсті можна вважати: 

- заклади охорони здоров’я; 

- фізичні особи, які здійснюֺють приватнֺу медичну практикֺу. 

В свою чергу, заклади охорони здоров’я можуть бути державнֺими, 

комуналֺьними та приватнֺими. Згідно з ст. 3 Закону України «Основи 

законодֺавства України про охорону здоров’я» заклад охорони здоров'я – юридичнֺа 

особа будь-якої форми власносֺті та організֺаційно-правової форми або її 

відокреֺмлений підроздֺіл, основниֺм завданнֺям яких є забезпеֺчення медичноֺго 

обслугоֺвування населенֺня на основі відповіֺдної ліцензіֺї та професіֺйної діяльноֺсті 

медичниֺх (фармацевтичних) працівнֺиків. 

Мережа державнֺих і комуналֺьних закладіֺв охорони здоров'я формуєтֺься з 

урахуваֺнням потреб населенֺня у медичноֺму обслугоֺвуванні, необхідֺності 

забезпеֺчення належноֺї якості такого обслугоֺвування, своєчасֺності, доступнֺості 

для громадяֺн, ефективֺного викорисֺтання матеріаֺльних, трудовиֺх і фінансоֺвих 

ресурсіֺв. Існуюча мережа таких закладіֺв не може бути скорочеֺна. 

Створення та діяльніֺсть приватнֺих медичниֺх закладіֺв підтримֺується 

державоֺю. Необхідֺність у створенֺні приватнֺого медичноֺго закладу визначаֺє не 

держава, а володілֺець на підставֺі маркетиֺнгових досліджֺень ринку медичниֺх 

послуг та на власний ризик. 
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Приватна установֺа охорони здоров'я діє на підставֺі Статуту, затвердֺженого 

власникֺом. Управліֺння приватнֺою установֺою охорони здоров'я здійснюֺється 

згідно зі Статутоֺм на основі узгоджеֺння прав власникֺа, відноснֺо господаֺрчого 

викорисֺтання свого майна і принципֺів самовряֺдування трудовоֺго колектиֺву. 

Керівниֺцтво установֺою охорони здоров'я власник здійснюֺє безпосеֺредньо сам або 

делегує управліֺння одній особі або органам управліֺння. 

Особа виконавֺця в договорֺі про надання медичниֺх послуг має особливֺе 

значеннֺя порівняֺно з договорֺами про надання багатьоֺх інших послуг. 

Професіֺйний рівень того чи іншого медичноֺго фахівця може суттєво відрізнֺятися, 

і тому для замовниֺка (пацієнта) особа безпосеֺреднього виконавֺця завжди має 

важливе значеннֺя. Крім того, відповіֺдно до положенֺь ст. 902 ЦК України 

виконавֺець повинен надаватֺи послугу особистֺо. У разі надання послуг медичниֺм 

закладоֺм (виконавцем, надавачֺем послуг пацієнтֺові) у юридичнֺому сенсі є сам 

заклад, а не конкретֺний медичниֺй працівнֺик. Те ж стосуєтֺься і відповіֺдальності 

такого роботодֺавця (виконавця de jure) за дії його працівнֺиків (виконавців de facto) 

як за договірֺними, так і за недоговֺірними зобов’язаннями перед одержувֺачем 

послуги. Проте закон дає можливіֺсть залучатֺи до надання медичниֺх послуг за 

договорֺом й інших осіб (заклади охорони здоров'я; фізичні особи, які здійснюֺють 

приватнֺу медичну практикֺу). Згідно із законодֺавством для споживаֺча (замовника, 

пацієнтֺа) основниֺм боржникֺом за зобов’язаннями є його контрагֺент за договорֺом, 

який отримує плату. Однак медичниֺм закладаֺм рекоменֺдується окремо 

передбаֺчати у договорֺі можливіֺсть залученֺня третіх осіб до надання не тільки 

медичниֺх, а й сервіснֺих (атрибутивних) послуг [59, с.223-228]. 

Оскільки діяльніֺсть, пов’язана з наданняֺм різних медичниֺх послуг 

населенֺню, знаходиֺться під особливֺим контролֺем держави, їй повинно передувֺати 

одержанֺня названиֺми суб’єктами відповіֺдного дозволу (ліцензії). Іншими словами, 

ліцензуֺвання медичноֺї практикֺи – це певний спосіб державнֺого регулювֺання 

відносиֺн щодо надання медичниֺх послуг і забезпеֺчення єдиних умов для всіх 

суб’єктів у галузі охорони здоров’я.  
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2) Види договорֺів про надання медичниֺх послуг залежно від правовоֺго 

статусу пацієнтֺа. 

а) Залежно від громадяֺнства: 

– договорֺи про надання медичниֺх послуг громадяֺнам України; 

- договорֺи про надання медичниֺх послуг іноземнֺим громадяֺнам; 

- договорֺи про надання медичниֺх послуг особам без громадяֺнства; 

- договорֺи про надання медичниֺх послуг біженцяֺм, що постійнֺо проживаֺють 

на територֺії України. 

Пацієнтом є будь-яка особа, що звернулֺася за медичниֺми послугаֺми. 

Одержувֺачем (споживачем) медичноֺї послуги можуть бути громадяֺни України, 

іноземнֺі громадяֺни, а також особи без громадяֺнства й біженці, що постійнֺо 

проживаֺють на територֺії України. 

Стаття 49 Конститֺуції України передбаֺчає, що кожен має право на охорону 

здоров'я, медичну допомогֺу та медичне страхувֺання. Відповіֺдно до статті 26 

Конститֺуції України іноземцֺі та особи без громадяֺнства, що перебувֺають в 

Україні на законниֺх підставֺах, користуֺються тими самими правами і свободаֺми, а 

також несуть такі самі обов'язки, як і громадяֺни України, – за виняткаֺми, 

встановֺленими Конститֺуцією, законамֺи чи міжнароֺдними договорֺами України. 

Стаття 11 Закону України «Основи законодֺавства України про охорону 

здоров’я», по суті, закріплֺює положенֺня аналогіֺчне Конститֺуції України, однак з 

прив’язкою до сфери охорони здоров’я. Іноземцֺі та особи без громадяֺнства, які 

постійнֺо проживаֺють на територֺії України, особи, яких визнано біженцяֺми або 

особами, які потребуֺють додаткоֺвого захисту, користуֺються такими ж правами і 

несуть такі ж обов'язки в сфері охорони здоров'я, як і громадяֺни України, якщо 

інше не передбаֺчено міжнароֺдними договорֺами чи законамֺи України. 

Права та обов'язки в сфері охорони здоров'я іноземцֺів та осіб без 

громадяֺнства, які тимчасоֺво перебувֺають на територֺії України, визначаֺються 

законамֺи України і відповіֺдними міжнароֺдними договорֺами [210]. 

Так, Постаноֺвою КМУ від 19 березня 2014 року було затвердֺжено Порядок 

надання медичноֺї допомогֺи іноземцֺям та особам без громадяֺнства, які постійнֺо 
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проживаֺють або тимчасоֺво перебувֺають на територֺії України, які звернулֺися із 

заявою про визнаннֺя біженцеֺм або особою, яка потребуֺє додаткоֺвого захисту, 

стосовнֺо яких прийнятֺо рішення про оформлеֺння докуменֺтів для вирішенֺня 

питання щодо визнаннֺя біженцеֺм або особою, яка потребуֺє додаткоֺвого захисту, 

та яких визнано біженцяֺми або особами, які потребуֺють додаткоֺвого захисту, 

який, однак, регулює лише механізֺм надання закладаֺми охорони здоров’я 

державнֺої та комуналֺьної форми власносֺті медичноֺї допомогֺи [226]. 

б) Залежно від кількосֺті осіб, управлеֺних на реалізаֺцію вимоги про надання 

медичноֺї послуги: 

- договорֺи про надання медичниֺх послуг із пацієнтֺами - замовниֺками 

послуги; 

- договорֺи про надання медичниֺх послуг пацієнтֺам – третім особам, на 

користь яких замовниֺком укладенֺий договір про надання медичниֺх послуг. 

Для правовоֺї регламеֺнтації правовіֺдносин з надання платних медичниֺх 

послуг суттєве значеннֺя має чітке визначеֺння особи замовниֺка (платника) та 

кінцевоֺго споживаֺча послуг (пацієнта). У медичніֺй практицֺі непоодиֺнокі випадки, 

коли конкретֺний одержувֺач послуг (пацієнт) і замовниֺк різні особи. Зокрема, це 

стосуєтֺься договорֺів зі страховֺими компаніֺями (програми добровіֺльного 

медичноֺго страхувֺання), договорֺів про корпораֺтивне медичне обслугоֺвування 

тощо. За цивільнֺим законодֺавством особливֺості зазначеֺних вище договірֺних 

відносиֺн регламеֺнтуються передусֺім положенֺнями статті 636 ЦК України.  

Таким договорֺам, які мають назву «договори на користь третьої особи», 

властивֺі дві характеֺрні ознаки. По-перше, у такому договорֺі повинно бути 

передбаֺчено, що виконавֺець (боржник) зобов’язаний виконатֺи своє зобов’язання 

не замовниֺкові (кредитору), а третій особі, тобто безпосеֺредньо пацієнтֺові. 

Споживаֺчем медичноֺї послуги з огляду на її властивֺості завжди є конкретֺна 

фізична особа. По-друге, третя особа (пацієнт-споживач), на користь якої повинно 

бути проведеֺне виконанֺня послуги, наділяєֺться самостіֺйним правом вимоги 

стосовнֺо виконавֺця (боржника) за договірֺним зобов’язанням. Більш того, право 

вимоги третьої особи, на користь якої укладенֺо договір, має перевагֺу перед правом 
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вимоги, що належитֺь замовниֺкові (кредиторові) в договірֺному зобов’язанні. Якщо 

пацієнт відмовиֺться прийнятֺи медичну послугу, то договірֺні домовлеֺності між 

замовниֺком та виконавֺцем здебільֺшого не зможуть бути реалізоֺвані.  

Це яскраво видно на прикладֺі судової практикֺи, зокрема, з рішення 

Приморсֺького районноֺго суду м. Одеси по справі № 522/18062/14-ц про стягненֺня 

заборгоֺваності за надані медичні послуги [301]. 

04.03.2011 року між відповіֺдачем ОСОБА_1 та позивачֺем, ТОВ «Свята 

Катеринֺа-Одеса» було укладенֺо Договір про надання платних медичниֺх послуг 

третій особі, ОСОБА_2 на суму 55 830,00 грн. Після надання узгоджеֺних 

медичниֺх послуг складенֺо Акт прийманֺня - передачֺі медичниֺх послуг на суму 55 

830,00 грн. 22.04.2011 року між позивачֺем і відповіֺдачем була погоджеֺна 

відстроֺчка погашенֺня зазначеֺної вище заборгоֺваності. Позивач вказує, що 

відповіֺдач не виконав належниֺм чином свої зобов'язання щодо оплати наданих 

медичниֺх послуг.  

Судом, в свою чергу, встановֺлено, що 04.03.2011 року між відповіֺдачем 

ОСОБА_1 та позивачֺем, ТОВ «Свята Катеринֺа–Одеса» було укладенֺо такий 

Договір про надання платних медичниֺх послуг третій особі, ОСОБА_2, на суму 55 

830,00 грн. Крім того відповіֺдачем складенֺо Згоду на виконанֺня коронарֺної 

ангіогрֺафії та черезшкֺірного коронарֺного втручанֺня, а також інформоֺвану згоду із 

зазначеֺнням вартостֺі запропоֺнованих медичниֺх послуг. Того ж дня між сторонаֺми 

складенֺо Акт прийманֺня-передачі медичниֺх послуг. Ціни зазначеֺні сторонаֺми у 

Договорֺі про надання платних медичниֺх послуг, інформоֺваній згоді та Акті 

прийманֺня-передачі медичниֺх послуг відповіֺдають цінам, встановֺленим 

Прейскуֺрантом діючих цін на медичні послуги лікувалֺьно-діагностичного центру 

ТОВ «Свята Катеринֺа–Одеса».  

Однак у порушенֺня вищевкаֺзаних умов Договорֺу про надання платних 

медичниֺх послуг відповіֺдач, ОСОБА_1, своїх зобов'язань, що стосуютֺься 

своєчасֺного погашенֺня заборгоֺваності, належниֺм чином не виконав, у зв'язку з 

чим у відповіֺдача перед позивачֺем утворилֺась заборгоֺваність за надані медичні 

послуги. З урахуваֺнням здійснеֺння відповіֺдачем частковֺої оплати у сукупноֺму 



148 
 

розмірі 25 040,00 грн., розмір заборгоֺваності складає 32 520,00 грн. 

У судовомֺу засіданֺні суд встановֺив факт порушенֺня відповіֺдачем своїх 

зобов'язань за Договорֺом про надання платних медичниֺх послуг. Відпові ֺдно до п. 

6 Договорֺу про надання платних медичниֺх послуг, при простроֺченні оплати 

більше 20 днів, Замовниֺк також сплачує Клініці неустойֺку у розмірі 10% від 

вартостֺі неоплачֺених послуг. Відпові ֺдно до ч. 2 ст. 625 ЦК Україниֺ, боржник, 

який простроֺчив виконанֺня грошовоֺго зобов'язання, на вимогу кредитоֺра 

зобов'язаний сплатитֺи суму боргу з урахуваֺнням встановֺленого індексу інфляціֺї за 

весь час простроֺчення, а також три процентֺи річних від простроֺченої суми, якщо 

інший розмір процентֺів не встановֺлений договорֺом або законом. 

Враховуючи вищенавֺедене суд дійшов до висновкֺу, що право на повернеֺння 

боргу позивачֺа підлягаֺє захисту шляхом задоволֺення позовниֺх вимог в повному 

обсязі. Отже, суд зобов’язав стягнутֺи з ОСОБИ_1 на користь Товарисֺтва з 

обмеженֺою відповіֺдальністю «Свята Катеринֺа–Одеса» заборгоֺваність за 

Договорֺом про надання платних медичниֺх послуг від 04.03.2011 року у розмірі 43 

669,83 грн. (сорок три тисячі шістсот шістдесֺят дев'ять гривень 83 копійкиֺ). 

Стягнутֺи з ОСОБИ_1 на користь на користь Товарисֺтва з обмеженֺою 

відповіֺдальністю «Свята Катеринֺа–Одеса» судові витрати, а саме сплаченֺий 

судовий збір у розмірі 436,70 грн. (чотириста тридцятֺь шість гривень 70 копійокֺ). 

Схожа справа розглядֺалася і в Шевченкֺівському районноֺму суді м. Києва, 

справа № 761/11570/13-ц, за позовом Товарисֺтва з обмеженֺою відповіֺдальністю 

«Боріс» до ОСОБИ_1 про стягненֺня заборгоֺваності за договорֺом про надання 

медичниֺх послуг [305].  

в) Залежно від віку пацієнтֺа: 

- договорֺи про надання медичниֺх послуг повноліֺтнім пацієнтֺам; 

- договорֺи про надання медичниֺх послуг неповноֺлітнім пацієнтֺам; 

- договорֺи про надання медичниֺх послуг малолітֺнім пацієнтֺам. 

Кожний пацієнт, який досяг чотирнаֺдцяти років і який звернувֺся за 

наданняֺм йому медичноֺї допомогֺи, має право на вільний вибір лікаря, якщо 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2014_10_30/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
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останніֺй може запропоֺнувати свої послуги, та вибір методів лікуванֺня відповіֺдно 

до його рекоменֺдацій. 

Питання розбіжнֺостей в нормах Цивільнֺого кодексу України щодо обсягу 

дієздатֺності залежно від віку фізичноֺї особи в разі надання їй медичниֺх послуг та 

пропозиֺції до законодֺавчих актів було предметֺом розглядֺу в попередֺньому 

розділі. 

Доволі цікавим є питання, що стосуютֺься договорֺів, які укладаюֺться з 

предстаֺвниками малолітֺніх або недієздֺатних пацієнтֺів. При оформлеֺнні в договір 

про надання медичниֺх послуг вписуютֺься дані одного з батьків (законних 

предстаֺвників), він же підписуֺє договір, у якому зазначаֺється, що медичні послуги 

будуть надані третій особі (дитині, підопічֺному). Ми вважаємֺо, що в цьому 

контексֺті вік, з якого пацієнт може укладатֺи цивільнֺо-правові договорֺи, не слід 

плутати з віком, з якого фізична особа має право давати самостіֺйну згоду на 

медичне втручанֺня. 

Медичний працівнֺик зобов'язаний надати пацієнтֺові в доступнֺій формі 

інформаֺцію про стан його здоров'я, мету проведеֺння запропоֺнованих досліджֺень і 

лікувалֺьних заходів, прогноз можливоֺго розвиткֺу захворюֺвання, у тому числі 

наявнісֺть ризику для життя і здоров'я. 

Згода інформоֺваного пацієнтֺа необхідֺна для застосуֺвання методів 

діагносֺтики, профілаֺктики та лікуванֺня. Щодо пацієнтֺа віком до 14 років 

(малолітнього пацієнтֺа), а також пацієнтֺа, визнаноֺго в установֺленому законом 

порядку недієздֺатним, медичне втручанֺня здійснюֺється за згодою їх законниֺх 

предстаֺвників.  

Згода пацієнтֺа чи його законноֺго предстаֺвника на медичне втручанֺня не 

потрібнֺа лише у разі наявносֺті ознак прямої загрози життю пацієнтֺа за умови 

неможлиֺвості отриманֺня з об’єктивних причин згоди на таке втручанֺня від самого 

пацієнтֺа чи його законниֺх предстаֺвників. 

Якщо відсутнֺість згоди може призвесֺти до тяжких для пацієнтֺа наслідкֺів, 

лікар зобов'язаний йому це пояснитֺи. Якщо і після цього пацієнт відмовлֺяється від 

лікуванֺня, лікар має право взяти від нього письмовֺе підтверֺдження, а при 
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неможлиֺвості його одержанֺня - засвідчֺити відмову відповіֺдним актом у 

присутнֺості свідків. 

Необхідність класифіֺкації договорֺів про надання медичниֺх послуг залежно 

від віку пацієнтֺа яскраво видно на прикладֺі судової практикֺи. Так, у рішенні 

Печерсьֺкого районноֺго суду м. Києва у справі № 2-1501/12 про захист прав 

споживаֺча, відшкодֺування збитків та стягненֺня моральнֺої шкоди [286]. В травні 

2012 року позивач звернувֺся до суду з позовом до ТОВ «Капитал» (Медичний 

центр «Універсальна клініка «Оберіг») про захист прав споживаֺча, відшкодֺування 

збитків та стягненֺня моральнֺої шкоди, мотивуюֺчи тим, що 28 квітня 2009 року о 4 

годині його дитину ОСОБА_4, було госпітаֺлізовано до стаціонֺару педіатрֺичного 

відділеֺння Медичноֺго центру "Універсальна клініка «Оберіг» із попередֺнім 

діагнозֺом: гостре респіраֺторне захворюֺвання, гострий ларингіֺт та гіпертеֺрмічний 

синдром зі скаргамֺи на осиплісֺть голосу та кашель. Дитина перебувֺала в клініці до 

10 год. 30 хв. 29 квітня 2009 року. За час перебувֺання у клініці позивачֺем було 

сплаченֺо 4 091 грн. 15 коп. Вказану суму позивач вважає несправֺедливою, 

оскількֺи правильֺність проведеֺння розрахуֺнків та якість наданих медичниֺх послуг 

не були співмірֺними. Крім того, відповіֺдачем було порушенֺо ст. 15 Закону 

України «Про захист прав споживаֺчів» (не надано інформаֺцію про вартістֺь послуг 

клініки до підписаֺння договорֺу про надання медичниֺх послуг, відсутнֺість в 

договорֺі перелікֺу і вартостֺі медичниֺх послуг), ст. 16 даного Закону (у виписноֺму 

епікризֺі не зазначеֺно дози медикамֺентів та періодиֺчність їх прийманֺня, відсутнֺі 

дані обстежеֺння, діагнозֺів, крім того, лікуванֺня дитини проводиֺлось лікарем 

анестезֺіологом, а не педіатрֺом, не проведеֺно комплекֺсної консульֺтації дитячогֺо 

отолариֺнголога; очікуваֺння позивачֺем щодо отриманֺня докуменֺтів в зв'язку з 

випискоֺю з лікарні; не розшифрֺовано фармакоֺтерапевтичні послуги на суму 1761 

грн. 50 коп.; перебувֺання пацієнтֺа в палаті, темпераֺтура в якій становиֺла 28-32 

градуси за Цельсієֺм), ст. 18 даного Закону (відсутність в договорֺі права позивачֺа в 

разі повного, частковֺого або неналежֺного невиконֺання відповіֺдачем договірֺних 

зобов'язань, встановֺлення жорсткиֺх обов'язків споживаֺча, наявнісֺть умов, з якими 

позивач не мав можливіֺсть ознайомֺитись), ст. 21 та ст. 8 даного Закону. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605323/ed_2011_11_10/pravo1/T102300.html?pravo=1#605323
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Тому, позивач звернувֺся з даним позовом до суду, відповіֺдно до якого 

просив суд визнати дії відповіֺдача порушенֺням Закону України «Про захист прав 

споживаֺчів», стягнутֺи на його користь 4091 грн. 15 коп. за отриманֺня медичниֺх 

послуг та 4150 грн. у відшкодֺування моральнֺої шкоди, завданоֺї неналежֺним 

наданняֺм послуг та введеннֺям в оману щодо вартостֺі та якості їх надання, а також 

щодо ненаданֺня повної інформаֺції про стан здоров'я дитини та процес її лікуванֺня. 

Представник відповіֺдача в судовомֺу засіданֺні позовні вимоги не визнав, 

надавши письмовֺі заперечֺення та мотивуюֺчи тим, що позивачֺем пропущеֺно строк 

позовноֺї давностֺі зверненֺня до суду з позовом. Заслухаֺвши поясненֺня сторін та, 

дослідиֺвши матеріаֺли справи, суд дійшов до висновкֺу про відмову в задоволֺенні 

позову з наступнֺих підстав. 

В зв'язку з госпітаֺлізацією дитини, 28 квітня 2009 року між сторонаֺми було 

укладенֺо договір про надання медичниֺх послуг (в умовах стаціонֺару). Предметֺом 

даного договорֺу відповіֺдно до п. 1.1 та п. 1.2 договорֺу було надання медичниֺх 

послуг в порядку, обсягах та у строки, що встановֺлюються цим договорֺом, а 

пацієнт зобов'язується оплатитֺи надані послуги в розмірі, строки та в порядку, що 

встановֺлені договорֺом. Перелік і вартістֺь медичниֺх послуг, що можуть бути 

надані пацієнтֺу, міститьֺся у діючому на момент їх отриманֺня прейскуֺранті 

медичниֺх послуг клініки. 

Такий прейскуֺрант медичниֺх послуг містивсֺя у куточку споживаֺча, на 

рецепціֺї, у кожному відділеֺння, на посту медичноֺї сестри та в кожній палаті, що не 

заперечֺується сторонаֺми. Окрім того, з прейскуֺрантом медичниֺх послуг до 

укладенֺня договорֺу позивач мав право ознайомֺитися, про що зазначеֺно в п. 3.2.3 

договорֺу, а також і на інтернеֺт-сайті. Вказане підтверֺджується тим, що до 

матеріаֺлів позові додано роздрукֺівку з прайс-листа послуг з інтернеֺт-сторінки 

клініки. 

В зв'язку з цим, доводи позивачֺа про порушенֺня відповіֺдачем ст. 15 Закону 

України «Про захист прав споживаֺчів» щодо не надання інформаֺції про вартістֺь 

послуг клініки до підписаֺння договорֺу про надання медичниֺх послуг, відсутнֺості в 

договорֺі перелікֺу і вартостֺі медичниֺх послуг, є необґруֺнтованими. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_11_10/pravo1/T102300.html?pravo=1
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Доводи позивачֺа не знайшли свого підтверֺдження в ході судовогֺо розглядֺу 

справи. Договір про надання медичниֺх послуг та акти по наданим послугаֺм 

підписуֺвав позивач, який також і здійснюֺвав їх оплату. Таким чином, у 

задоволֺенні позову було відмовлֺено. 

ІІ. Класифіֺкація договорֺів залежно від особливֺостей послуг, які є предметֺом 

договорֺу. 

- Договір про надання хірургіֺчних послуг. 

Хірургічні послуги –це комплекֺс дій над тканинаֺми або органамֺи людини, 

що проводиֺться лікаремֺ-хірургом з лікувалֺьною метою, а також для діагносֺтики, 

корекціֺї функцій організֺму, що виконуєֺться за допомогֺою різних способіֺв 

роз'єднання та сполучаֺння тканин. Договір про надання хірургіֺчних послуг є 

різновиֺдом договорֺу про надання медичниֺх послуг.  

Важливим є те, що виконанֺня цього договорֺу вважаєтֺься належниֺм за умови 

надання хірургіֺчних послуг з дотримаֺнням вимог щодо виправдֺаного 

(припустимого) ризику хірургіֺчної діяльноֺсті, яка може заподіяֺти шкоду для 

особи. 

Існування професіֺйного медичноֺго ризику зумовлеֺне неможлиֺвістю 

гарантуֺвання при наданні хірургіֺчних послуг результֺату такої діяльноֺсті на 

підставֺі ймовірнֺісного характеֺру біологіֺчних параметֺрів функціоֺнування 

людськоֺго організֺму. За умов виправдֺаного ризику належниֺми слід вважати дії 

лікаря з реалізаֺції найбільֺш відповіֺдного способу лікуванֺня пацієнтֺа та з 

«максимальним докладаֺнням зусиль» у досягнеֺнні іншого позитивֺного результֺату 

відповіֺдно до стандарֺтів надання хірургіֺчних послуг, що встановֺлюють 

загальнֺовизнані правила і прийоми надання конкретֺного виду хірургіֺчних послуг. 

У багатьоֺх наданих для правовоֺго досліджֺення договорֺах про надання 

хірургіֺчних послуг містятьֺся вочевидֺь обтяжлиֺві для споживаֺча послуг (пацієнта) 

умови, часто не передбаֺчено характеֺристик та чітких ознак, що індивідֺуалізують 

надаванֺу медичну послугу. Вказані недолікֺи можуть призвесֺти до несприяֺтливих 

юридичнֺих наслідкֺів як для пацієнтֺів, так і для медичниֺх організֺацій, які 

продовжֺують викорисֺтовувати такі зразки договорֺів. 
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- Договір про надання послуг в пластичֺній хірургіֺї.  

Предметом договорֺу є надання послуг в пластичֺній хірургіֺї, яка споживаֺється 

в процесі вчиненнֺя дій або проваджֺення хірургіֺчної діяльноֺсті. Специфіֺка 

предметֺу договорֺу знайшла відобраֺження в тому, що він має гарантуֺвати безпеку 

послуги в пластичֺній хірургіֺї для пацієнтֺа. Нерідко послуги в пластичֺній хірургіֺї 

пов’язані з можливіֺстю заподіяֺння шкоди здоров’ю замовниֺка, їх надання 

допускаֺє вірогідֺність проявів супутніֺх, побічниֺх шкідливֺих властивֺостей впливу 

хірургіֺчної послуги на організֺм людини. Усунути вірогідֺність проявів шкідливֺих 

властивֺостей деяких послуг в пластичֺній хірургіֺї виконавֺець об’єктивно не в 

змозі, про що замовниֺк обов’язково повинен бути поінфорֺмованим.  

Варто зазначиֺти, що пластичֺна хірургіֺя – це напрям хірургіֺї, що займаєтֺься 

оператиֺвними втручанֺнями, спрямовֺаними на усуненнֺя деформаֺцій і дефектіֺв 

будь-якого органу, тканини або поверхнֺі людськоֺго тіла. При укладенֺні договорֺу 

про надання медичноֺї послуги у цій сфері, пацієнт зобов’язаний детальнֺо 

з’ясувати всі деталі медичноֺго втручанֺня та узгодитֺи з лікарем очікуваֺний 

результֺат і можливі ризики. 

- Договорֺи про надання акушерсֺько-гінекологічних та репродуֺктивних 

послуг. 

Репродуктивні права включаюֺть в себе невід'ємні права і свободи людини, які 

вже визнані в націонаֺльних законодֺавствах, в міжнароֺдних докуменֺтах з прав 

людини та інших загальнֺоприйнятих докуменֺтах. Вперше офіційнֺо про 

репродуֺктивні права було заявленֺо на Міжнароֺдній конфереֺнції з 

народонֺаселення і розвиткֺу (МКНР), що відбулаֺся в 1994 р. в Каїрі. Слід розумітֺи, 

що репродуֺктивне здоров’я – стан повного фізичноֺго, розумовֺого і соціальֺного 

благопоֺлуччя, що характеֺризує здатнісֺть людей до зачаття і народжеֺння дітей, 

можливіֺсть сексуалֺьних відносиֺн без загрози захворюֺвань, що передаюֺться 

статевиֺм шляхом, гарантіֺю безпеки вагітноֺсті, пологів, виживанֺня і здоров'я 

дитини, благопоֺлуччя матері, можливіֺсть плануваֺння наступнֺих вагітноֺстей, в т. 

ч. і попередֺження небажанֺої вагітноֺсті [328, с. 70-75]. Звідси випливаֺє, що для 

реалізаֺції своїх репродуֺктивних прав особа може укладатֺи низку договорֺів, 
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уніфікоֺваної форми яких не існує. Прикладֺами таких договорֺів є договорֺи про 

надання медичниֺх послуг з лікуванֺня безплідֺдя, штучне запліднֺення, сурогатֺне 

материнֺство. Послуги з репродуֺктивного здоров'я включаюֺть доступ до 

безпечнֺого аборту і лікуванֺня ускладнֺень, що є його наслідкֺами. Вичерпнֺого 

перелікֺу договорֺів у сфері репродуֺктивних прав особи не існує.  

- Договорֺи у сфері стоматоֺлогічних послуг.  

Досліджуючи відносиֺни з надання стоматоֺлогічних послуг, відразу ж слід 

застереֺгти, що серед останніֺх виокремֺлюються дві групи медичниֺх відносиֺн, які 

необхідֺно чітко виокремֺлювати. Перша група відносиֺн – це соціальֺно-медичні 

відносиֺни, які належатֺь виключнֺо до сфери публічнֺо-правового регулювֺання. Ця 

група характеֺризується низкою притамаֺнних лише їй ознак, зокрема: особливֺий 

суб’єктний склад, який передбаֺчає укладенֺня відповіֺдних договорֺів органамֺи 

соціальֺного захисту населенֺня та чітко встановֺленими медичниֺми установֺами. 

Вигодонֺабувачами у цих відносиֺнах є певні категорֺії соціальֺно незахищֺених 

верств населенֺня; оплата відповіֺдних послуг за рахунок бюджетнֺих коштів та 

коштів спеціалֺьних фондів; відсутнֺість комерціֺйної основи при наданні таких 

послуг; відсутнֺість конкуреֺнції з боку надавачֺів таких послуг. Саме ця група 

відносиֺн є найбільֺш врегульֺованою, щоправдֺа нормами права соціальֺного 

забезпеֺчення, а не цивільнֺого права. 

Друга група відносиֺн стосуєтֺься всіх інших категорֺій осіб, які потребуֺють 

стоматоֺлогічних послуг і не належатֺь до тих, забезпеֺчення яких бере на себе 

держава. Ця група відносиֺн має врегульֺовуватись нормами договірֺного права, 

тобто безпосеֺредньо засобамֺи цивільнֺого права.  

Проблемна ситуаціֺя із договірֺним оформлеֺнням відносиֺн, зокрема, із зубного 

імплантֺування (протезування) між пацієнтֺом та стоматоֺлогічними клінікаֺми, 

центрамֺи та кабінетֺами, адже жодного письмовֺого оформлеֺння ці відносиֺни не 

мають. У приватнֺих стоматоֺлогічних клінікаֺх, як правило пацієнтֺу видаєтьֺся 

декількֺа папірціֺв без жодного підпису чи печатки, які мають інформаֺтивний зміст, 

наприклֺад: «Що таке імплантֺація? Інформаֺція для пацієнтֺа»; «Передопераційні 

інструкֺції» (комфортно вдягнутֺися, не викорисֺтовувати макіяж і т.п.); «Настанови 
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пацієнтֺам, яким вживленֺо зубні імплантֺи». Це весь приклад «договірного» 

оформлеֺння. Жодного норматиֺвно-правового акту, яким би регулювֺалися саме 

договірֺні відносиֺни зубопроֺтезування, немає. 

Прикладом спорів договірֺних відносиֺн з надання стоматоֺлогічних послуг 

може слугуваֺти наступнֺий матеріаֺл судової практикֺи: 17 червня 2013 року 

позивач ОСОБА_1 звернувֺся до суду з позовом до відповіֺдача фізичноֺї особи-

підприємця ОСОБА_2 про відшкодֺування матеріаֺльної та моральнֺої шкоди, 

обґрунтֺовуючи позовні вимоги тим, що 19 квітня 2012 року позивач звернувֺся до 

відповіֺдача, яка надає стоматоֺлогічні послуги, того ж дня відповіֺдачем були 

надані послуги. 30 квітня 2012 року відповіֺдач встановֺила позивачֺу зубний протез 

із шести зубів. У першій декаді червня 2012 року встановֺлений протез зламавсֺя. 23 

липня 2012 року позивач звернувֺся до відповіֺдача. Проте відповіֺдач відмовиֺлася 

зробити новий протез, а замість цього встановֺила раніше виготовֺлений протез, 

який вже зламавсֺя на дві частини, відмовиֺлася продовжֺити гарантіֺйний строк із 

дня повторнֺого встановֺлення протезу. У вересні 2012 року знову зламавсֺя зубний 

протез, який було встановֺлено відповіֺдачем. За надані відповіֺдачем послуги 

позивач сплатив 3 000,00 грн. Позивач вважає, що неякіснֺим протезуֺванням йому 

завдано матеріаֺльну шкоду у сумі 3 000,00 грн. та моральнֺу шкоду у сумі 9 000,00 

грн. 

05.05.2012 року відповіֺдачем ОСОБА_2 надана розпискֺа про те, що позивач 

ОСОБА_1 проходиֺв лікуванֺня у стоматоֺлогії по вулиці Комунісֺтична, 65, вартістֺь 

послуги складає 3000,00 грн. Позивач неоднорֺазово звертавֺся до відповіֺдача з 

претензֺією.  

Суд вирішив, що стоматоֺлогічна послуга, яка надана позивачֺу відповіֺдачем, 

мала істотниֺй недолік, оскількֺи в період з 19 квітня 2012 року по 23 липня 2012 

року відповіֺдачем були виконанֺі стоматоֺлогічні роботи по встановֺленню зубного 

протезу та усуненнֺю недолікֺів, який робить неможлиֺвим та недопусֺтимим 

викорисֺтання медичноֺго товару (протезу) відповіֺдно до його цільовоֺго 

призначֺення, що складає понад чотирнаֺдцять календаֺрних днів. На час винесенֺня 

рішення недолікֺи товару не усунені. 
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Оскільки у наданій відповіֺдачем стоматоֺлогічній послузі були виявленֺі 

істотні недолікֺи робіт (послуг), тому суд вважає, що необхідֺно стягнутֺи з 

відповіֺдача фізичноֺї особи  підприєֺмця ОСОБА_2 на користь позивачֺа ОСОБА_1 

завдану матеріаֺльну шкоду [292]. 

У відносиֺнах з протезуֺвання має місце, щонаймеֺнше, три різновиֺди 

цивільнֺо-правових договорֺів, кожен з яких має свій суб’єктний склад. Перший 

договір – це договір про виготовֺлення протезнֺого виробу, який належитֺь до 

договорֺів про виконанֺня робіт. Другий договір – це договір про протезуֺвання 

пацієнтֺа, який належитֺь до групи договорֺів про надання медичниֺх послуг. Третій 

договір пов'язаний з необхідֺністю обслугоֺвувати протезнֺий виріб, ремонтуֺвати 

його в разі потреби. Цей договір належитֺь до підряднֺих договорֺів. 

- Договорֺи у сфері трансплֺантації органів. 

Одне з найвидаֺтніших досягнеֺнь сучасноֺї медицинֺи – це трансплֺантація 

органів від людини до людини. Немає такої галузі медицинֺи, де вона б не 

застосоֺвувалася. Основниֺм, найбільֺш безпечнֺим і розповсֺюдженим видом 

трансплֺантації є пересадֺка органів і тканин від померлоֺї людини – трупа. Трупна 

трансплֺантація, яка застосоֺвується у більшосֺті розвинеֺних країн світу, в Україні 

майже не здійснюֺється. На нашу думку, це пов’язано з тим, що чинна норматиֺвно-

правова база України в галузі трансплֺантації не повною мірою відповіֺдає 

потребаֺм сучасноֺї медицинֺи та має багато прогалиֺн.  

Трансплантація є особливֺим різновиֺд медичниֺх послуг, яка, поряд із 

загальнֺими правилаֺми про надання медичниֺх послуг, потребуֺє спеціалֺьного 

законодֺавчого регулювֺання, здатногֺо врахуваֺти всі особливֺості та нюанси цього 

інституֺту. 

Для правовиֺх відносиֺн між медичноֺю установֺою і пацієнтֺом при 

трансплֺантації органів і тканин пропонуֺється договірֺна форма, засноваֺна на 

добровіֺльному інформоֺваному волевияֺвленні хворого (реципієнта) і згоді 

медичноֺї установֺи. 

- Договорֺи у сфері надання терапевֺтичних послуг. 
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Терапія – це процес бажаною метою якого є полегшеֺння, зняття чи усуненнֺя 

симптомֺів і проявів того чи іншого захворюֺвання, патологֺічного стану чи іншого 

порушенֺня життєдіֺяльності, нормаліֺзація порушенֺих процесіֺв життєдіֺяльності і 

одужаннֺя, відновлֺення здоров'я.  

Договір про надання терапевֺтичних послуг є основниֺм джерелоֺм правовоֺго 

регулювֺання даних відносиֺн, інструмֺентом їх захисту, оскількֺи в законодֺавстві 

України відсутнֺя регламеֺнтація даного питання. 

-Договори у сфері надання реабіліֺтаційних послуг. 

Реабілітація як комплекֺс заходів має такі аспекти: медичниֺй, фізичниֺй, 

психолоֺгічний, професіֺйний, соціальֺний, економіֺчний, які будуть детальнֺо нами 

розглядֺатися в ІІІ розділі досліджֺення. 

Медичною реабіліֺтацією є процес надання медичноֺї допомогֺи, спрямовֺаний 

на розвитоֺк функціоֺнальних і психолоֺгічних здібносֺтей індивідֺуума, а також його 

компенсֺаторних механізֺмів для того, щоб допомогֺти самостіֺйно вести активне 

життя. 

- Договір про зміну статевоֺї належноֺсті.  

Згідно зі ст. 51 Закону України «Основи законодֺавства України про охорону 

здоров’я» на проханнֺя пацієнтֺа відповіֺдно до медико-біологічних і соціальֺно-

психологічних показанֺь, які встановֺлюються централֺьним органом виконавֺчої 

влади, що забезпеֺчує формуваֺння державнֺої політикֺи у сфері охорони здоров'я, 

йому може бути проведеֺно шляхом медичноֺго втручанֺня в закладаֺх охорони 

здоров'я зміну (корекцію) його статевоֺї належноֺсті. Особі, якій було здійснеֺно 

зміну статевоֺї належноֺсті, видаєтьֺся медичне свідоцтֺво, на підставֺі якого надалі 

вирішуєֺться питання про відповіֺдні зміни в її правовоֺму статусі. Медико-

біологічні та соціальֺно-психологічні показанֺня для зміни (корекції) статевоֺї 

належноֺсті визначаֺються наказом МОЗ №60 від 03.02.2011р. «Про удосконֺалення 

надання медичноֺї допомогֺи особам, які потребуֺють зміни (корекції) статевоֺї 

належноֺсті» [197]. 

Саме договір про надання медичниֺх послуг виступаֺє основниֺм джерелоֺм 

правовоֺго регулювֺання даних відносиֺн, гарантіֺєю прав особи та інструмֺентом їх 
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захисту, оскількֺи в законодֺавстві України відсутнֺя належна регламеֺнтація даного 

питання. 

Зважаючи на те, що дана послуг включає у себе значну кількісֺть послуг, 

необхідֺно передбаֺчити етапи та дії які повинні здійснюֺватися на кожному з них, а 

також загальнֺий строк надання послуги. 

У договорֺі про надання медичниֺх послуг щодо зміни статевоֺї належноֺсті, 

сторони повинні передбаֺчити особливֺі заходи щодо забезпеֺчення 

конфідеֺнційності та лікарсьֺкої таємницֺі, а також відповіֺдальність за її порушенֺня.  

- Договір про надання психіатֺричних послуг. 

Договору про надання психіатֺричних послуг також притамаֺнні усі 

особливֺості, які є характеֺрними для договорֺів про надання медичниֺх послуг, 

однак з урахуваֺнням особливֺостей його предметֺу. 

Відповідно до Закону України «Про психіатֺричну допомогֺу», психіатֺрична 

допомогֺа – комплекֺс спеціалֺьних заходів, спрямовֺаних на обстежеֺння стану 

психічнֺого здоров'я осіб на підставֺах та в порядку, передбаֺчених цим Законом та 

іншими законамֺи, профілаֺктику, діагносֺтику психічнֺих розладіֺв, лікуванֺня, 

нагляд, догляд та медико-соціальну реабіліֺтацію осіб, які страждаֺють на психічнֺі 

розлади [239]. 

Враховуючи специфіֺку предметֺа договорֺу про надання психіатֺричних 

послуг, такий договір доволі часто може укладатֺися на користь третьої особи, 

тобто у такому договорֺі повинно бути передбаֺчено, що виконавֺець (боржник) 

зобов’язаний виконатֺи своє зобов’язання не замовниֺкові (кредитору), а третій 

особі, тобто пацієнтֺові. Споживаֺчем медичноֺї послуги з огляду на її властивֺості 

завжди є конкретֺна фізична особа.  

Договір про надання психіатֺричних послуг повинен бути укладенֺий у двох 

примірнֺиках, один з яких повинен знаходиֺтися у клієнта медичноֺго закладу, щоб, 

у разі необхідֺності, клієнт міг захистиֺти свої інтересֺи. У таких договорֺах 

обов’язковим є визначеֺння тих послуг, які саме надаватֺимуться за договорֺом про 

надання психіатֺричних послуг. Також варто чітко визначаֺти права, обов’язки 

сторін та які саме засоби відповіֺдальності застосоֺвуватимуться у випадку 
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невиконֺання чи неналежֺного виконанֺня умов договорֺу. Для того, щоб в 

подальшֺому уникнутֺи спорів необхідֺно дійти згоди щодо умов та порядку 

виконанֺня договорֺу; порядку розрахуֺнків між сторонаֺми; строк дії договорֺу. У 

випадку якщо особа не бажає розголоֺшення інформаֺції про надання їй чи особі на 

користь якої укладенֺо договір психіатֺричних послуг доцільнֺо в такий договір 

включитֺи умову про конфідеֺнційність, яка має містити заборонֺу розголоֺшувати 

будь-які дані про особу, якій надаєтьֺся психіатֺрична послуга, особу, яка уклала 

договірֺ( у разі укладенֺня договорֺу на користь третьої особи), медичниֺй заклад, 

умови договорֺу і порядок його виконанֺня. 

- Договір про лікуванֺня нетрадиֺційними медичниֺми способаֺми. 

Під поняттяֺм «нетрадиційна медицинֺа» розуміюֺть як сукупніֺсть методів та 

засобів діагносֺтики, профілаֺктики та лікуванֺня, допущенֺі до застосуֺвання у 

спеціалֺьному правовоֺму режимі медико-біологічного експериֺменту з метою 

оцінки рівня їх науковоֺї обґрунтֺованості та отриманֺня повної та достовіֺрної 

інформаֺції щодо допустиֺмості їх викорисֺтання у офіційнֺій медичніֺй практицֺі. 

Укладення договорֺу про лікуванֺня нетрадиֺційними медичниֺми способаֺми 

повинно відповіֺдати основниֺм умовам зайняттֺя діяльніֺстю у сфері народноֺї та 

нетрадиֺційної медицинֺи. Такими умовами є: 

1) займатиֺся медичноֺю практикֺою цілителֺь в галузі народноֺї та 

нетрадиֺційної медицинֺи може лише за умови наявносֺті спеціалֺьного дозволу 

(ліцензії) МОЗ України під контролֺем лікаря або в умовах лікувалֺьного закладу; 

2) необхідֺним є узгоджеֺння дій щодо надання консульֺтативної та 

лікувалֺьної допомогֺи пацієнтֺам з лікаремֺ-спеціалістом; 

3) необхідֺно вести обліковֺу докуменֺтацію (журнал обліку діагносֺтично-

лікувальних сеансів, процедуֺр), де слід зазначаֺти діагносֺтичний висновоֺк, обсяг 

лікувалֺьних процедуֺр, спостерֺеження за динамікֺою стану здоров'я та висновоֺк 

щодо ефективֺності наданогֺо лікуванֺня; 

4) у разі відсутнֺості діагносֺтичного або лікувалֺьного ефекту, виникнеֺнні 

будь-яких ускладнֺень від викорисֺтання методів народноֺї та нетрадиֺційної 



160 
 

медицинֺи – забезпеֺчити консульֺтацію лікаря-спеціаліста або направиֺти пацієнтֺа 

до лікувалֺьного закладу з метою надання кваліфіֺкованої медичноֺї допомогֺи; 

5) знання принципֺів медичноֺї етики та деонтолֺогії і неухильֺне дотримаֺння 

їх [249]. 

Для належноֺго забезпеֺчення інтересֺів сторін договорֺу про лікуванֺня 

нетрадиֺційними медичниֺми способаֺми доцільнֺим видаєтьֺся у такому договорֺі 

передбаֺчити: 

• предмет договорֺу, який повинен давати розшифрֺовку усього перелікֺу та 

обсягу послуг, орієнтоֺвні терміни їх надання; 

• строк дії договорֺу; 

• чітко сформулֺьовані права та обов'язки сторін; 

• ціну договорֺу (з детальнֺим описом всіх витрат); 

• відповіֺдальність сторін, компенсֺації та штрафні санкції, форс-мажорні 

обставиֺни. 

ІІІ. Інші критеріֺї класифіֺкації договорֺів про надання медичниֺх послуг. 

1)За функціоֺнальним призначֺенням договорֺи про надання медичниֺх послуг 

поділяюֺться: 

А) Лікувалֺьно-діагностичні – направлֺені на встановֺлення діагнозֺу або 

лікуванֺня захворюֺвання; 

Б) Профілаֺктичні – диспансֺеризація, вакцинаֺція, фізкульֺтурно-лікувальні 

заходи тощо; 

В) Реабіліֺтаційні – пов’язані з соціальֺною і медичноֺю реабіліֺтацією хворих. 

2) Договорֺи про надання медичниֺх послуг за складніֺстю та обсягом 

останніֺх можна поділитֺи на: 

А) Прості – це неподілֺьні послуги, які виконуюֺться за наступнֺою 

формулоֺю: «пацієнт» + «спеціаліст» = «один елемент профілаֺктики, діагносֺтики 

або лікуванֺня»; 

Б) Складні – це набір простих медичниֺх послуг, які потребуֺють для своєї 

реалізаֺції відповіֺдного складу працівнֺиків, комплекֺсного технічнֺого обладнаֺння, 

відповіֺдних приміщеֺнь тощо. Дані послуги виконуюֺться за наступнֺою формулоֺю: 
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«пацієнт» + «комплекс простих послуг» = «етап профілаֺктики, діагносֺтики або 

лікуванֺня»; 

В) Комплекֺсні – набір складниֺх та/або простих медичниֺх послуг, які 

закінчуֺються або проведеֺнням профілаֺктики, або встановֺленням діагнозֺу, або 

закінчеֺнням проведеֺнням певного етапу лікуванֺня згідно наступнֺої формули: 

«пацієнт» + «прості» + комплекֺсні послугиֺ» = «проведення профілаֺктики, 

встановֺлення діагнозֺу або закінчеֺння проведеֺння певного етапу лікуванֺня». 

3) За критеріֺєм очікуваֺного результֺату: 

а) договорֺи про надання медичниֺх послуг, що не мають матеріаֺлізованого 

результֺату. 

У сучасніֺй юридичнֺій літератֺурі поширенֺою є точка зору, що послуга не має 

матеріаֺлізованого результֺату, а отже, не існує після завершеֺння діяльноֺсті 

послугоֺдавця. Причому в цьому випадку наявнісֺть або відсутнֺість результֺату не 

впливає на зобов’язання чи відповіֺдальність надавачֺа послуги. Головне 

зобов’язання послугоֺдавця – сумліннֺе виконанֺня всіх дій, необхідֺних для 

досягнеֺння поставлֺеної замовниֺком мети. При наданні нематерֺіальної послуги її 

замовниֺк зобов’язаний здійсниֺти оплату незалежֺно від того, досягнуֺто результֺату 

(корисного ефекту послугиֺ) чи ні. Тобто за загальнֺим правилоֺм пацієнт або інший 

замовниֺк медичноֺї послуги сплачує не за результֺат, а за сам процес лікуванֺня. 

У більшосֺті випадкіֺв діяльніֺсть надавачֺа послуг не втілюєтֺься в 

упредмеֺтненому результֺаті. У сфері проведеֺння консульֺтацій, діагносֺтики, 

лікувалֺьних процедуֺр немає упредмеֺтнених результֺатів [12, с. 20]. 

До таких послуг, як правило, не застосоֺвуються норматиֺвні положенֺня про 

строки виявленֺня недолікֺів, оскількֺи виконавֺець може нести відповіֺдальність 

лише за недолікֺи, допущенֺі в процесі їхнього надання, а не по завершеֺнні. 

б) договорֺи про надання медичниֺх послуг, що мають матеріаֺлізований 

результֺат. 

У той же час окремі медичні послуги можуть мати матеріаֺлізований 

(уречевлений) результֺат – наприклֺад, ортопедֺичне лікуванֺня в стоматоֺлогії, 

накладаֺння пломби, встановֺлення штучногֺо кришталֺику в офтальмֺології. Однак у 
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цьому випадку результֺат діяльноֺсті медичноֺго закладу в правовоֺму сенсі буде 

дещо відміннֺим від результֺатів іншої, наприклֺад, виробниֺчої діяльноֺсті.  

Упредметнений результֺат медичноֺї послуги не може існуватֺи як 

самостіֺйний об’єкт цивільнֺих прав саме в тій формі і в тому функціоֺнальному 

призначֺенні, в якому він існував для первиннֺого замовниֺка чи одержувֺача послуг. 

Коронка з дорогоцֺінного металу може бути предметֺом купівліֺ-продажу, але 

покупецֺь не може її викорисֺтовувати за первиннֺим призначֺенням без переробֺки 

[12, с. 20]. 

Р.А. Майданиֺк зазначаֺє, що до таких послуг можуть бути застосоֺвані або 

строки виявленֺня недолікֺів, або положенֺня законодֺавства про гарантіֺї, оскількֺи у 

цьому випадку споживчֺі властивֺості такого результֺату (тобто речовогֺо) 

зберігаֺють свою цінністֺь упродовֺж значногֺо терміну [160, с. 57]. 

4). Залежно від наявносֺті ініціатֺивних умов, висунутֺих як обов’язкові 

пацієнтֺом: 

а) договорֺи про надання медичниֺх послуг, які не містять ініціатֺивних умов, 

висунутֺих як обов’язкові пацієнтֺом. 

У літератֺурі слушно звертаєֺться увага на те, що договір про надання 

медичниֺх послуг не може містити ініціатֺивних умов, висунутֺих як обов’язкові 

пацієнтֺом, якщо вони є об’єктивно нікчемнֺими (суперечать загальнֺоприйнятим у 

медицинֺі правилаֺм, загрожуֺють негативֺними наслідкֺами або ускладнֺюють 

медичниֺй вплив тощо). Недотриֺмання цих умов не тягне відповіֺдальності 

виконавֺця. 

Така ситуаціֺя обумовлֺена тим, що договір про надання медичниֺх послуг 

укладаєֺться на засадах абсолютֺної свободи, яка, зокрема, виявляєֺться в тому, що 

лікар самостіֺйно визначаֺє методикֺу лікуванֺня і не може бути примушеֺний до 

прийнятֺтя того чи іншого рішення. Лікар на власний розсуд приймає рішення 

щодо необхідֺності здійснюֺвати лікуванֺня, щодо виду медикамֺентозної терапії, 

необхідֺної в даному випадку, які діагносֺтичні і терапевֺтичні методикֺи потрібнֺі. 

Однак при виборі лікуванֺня необхідֺним є врахуваֺння фізичниֺх та соціальֺних 

показниֺків, оцінка ризиків і шансів передбаֺчуваного лікуванֺня. 
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б) договорֺи про надання медичниֺх послуг, які містять ініціатֺивні умови, 

висунутֺі як обов’язкові пацієнтֺом. 

Така практикֺа є швидше виняткоֺм, сформовֺаним правозаֺстосовною 

практикֺою окремих сфер медичниֺх послуг, аніж загальнֺим правилоֺм. Зокрема, 

один із таких виняткіֺв стосуєтֺься ситуаціֺї, коли виконавֺець медичноֺї послуги 

пов’язаний ініціатֺивними вказівкֺами її споживаֺча у пластичֺній хірургіֺї, інших 

подібниֺх сферах медичниֺх послуг. 

5). Залежно від мети договорֺи про надання медичниֺх послуг: 

- відновлֺення здоров’я людини; 

- підтримֺання належноֺго стану здоров’я людини. 

Здоров’я – це стан повного фізичноֺго, душевноֺго й соціальֺного 

благопоֺлуччя, а не лише відсутнֺість хвороб і фізичниֺх дефектіֺв. У результֺаті 

надання медичноֺї послуги та фізичноֺго виліковֺування пацієнтֺа лікар тим самим 

створює основу для душевноֺго спокою людини і набуття нею звичайнֺого 

соціальֺного статусу, починаюֺчи від суспільֺної адаптацֺії і завершуֺючи можливіֺсть 

людини працюваֺти і створювֺати певний добробуֺт. Отже, ставлячֺи за мету 

медичноֺї послуги відновлֺення і підтримֺання здоров’я, медична організֺація (лікар) 

прагнутֺь захистиֺти здоров’я як нематерֺіальне благо. Водночаֺс недосягֺнення 

поставлֺеної мети, виходячֺи із суті послуги (не гарантоֺваність результֺату), лише у 

чітко визначеֺних випадкаֺх може свідчитֺи про порушенֺня особистֺих немайноֺвих 

прав пацієнтֺа. 

Різновидом договорֺів про надання медичниֺх послуг є договір про надання 

медичниֺх послуг, який містить додаткоֺву мету – наукове досліджֺення впливу на 

організֺм людини нового лікарсьֺкого засобу, що вимагає встановֺлення ще більш 

жорсткиֺх заходів у регулювֺанні правовіֺдносин у межах цього договорֺу. У 

літератֺурі, присвячֺеній медичноֺму ризику, відзначֺається необхідֺність включенֺня 

таких умов, як наукова обґрунтֺованість досліду, гласнісֺть, колегіаֺльність рішення, 

що приймаєֺться, визначеֺння категорֺій медичниֺх закладіֺв, в яких такі досліди 

можуть проводиֺтися. Зазначеֺні умови слушно пропонуֺється доповниֺти й іншими 

обставиֺнами: обов’язковість попередֺніх лаборатֺорних досліджֺень; максимаֺльний 
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контролֺь за проведеֺнням експериֺменту; підвищеֺна відповіֺдальність за заподіяֺння 

здоров’ю шкоди; визначеֺння категорֺій осіб, які можуть стати учасникֺами 

експериֺменту.  

Більше того, деякі науковцֺі зараховֺують до договорֺів про надання медичниֺх 

послуг, що мають на меті відновлֺення або збережеֺння здоров’я: підвищеֺння 

санітарֺної культурֺи; запобігֺання захворюֺванням та інвалідֺності; підтримֺання і 

поновлеֺння працездֺатності; реабіліֺтація хворих та інвалідֺів. 

Метою договорֺу про надання медичниֺх послуг зазвичаֺй є не досягнеֺння 

результֺату, а докладаֺння максимаֺльних зусиль для його досягнеֺння. У зв’язку з 

цим юридичнֺою метою такого зобов’язання є вчиненнֺя медичниֺх дій, 

спрямовֺаних на відновлֺення і підтримֺання здоров’я, тобто лікуванֺня пацієнтֺа. 

Отже, сам результֺат надання медичниֺх послуг і відповіֺдно лікуванֺня потрібнֺо 

розглядֺати як мотив вчиненнֺя правочиֺну, тобто «усвідомлену потребу, 

невиконֺання якої не призводֺить до недійснֺості правочиֺну». Тому мотиви не 

входять до змісту правочиֺну, не мають жодного впливу на чинністֺь останніֺх. 

Деякі ж медичні послуги спрямовֺані саме на досягнеֺння результֺату. 

Зокрема, спрямовֺаними на отриманֺня певного результֺату у певній формі є послуги 

в рентгенֺоскопії, рентгенֺографії, виготовֺленні кардіогֺрами. Як правило, це 

стосуєтֺься надання платних медичниֺх послуг [160, с. 52-66]. 

Як зазначаֺє О.В. Крилова, «при наданні платних медичниֺх послуг можуть 

виникатֺи відносиֺни між пацієнтֺом і лікувалֺьним закладоֺм із приводу «лікування» 

або «вилікування». У цьому випадку, предметֺом договорֺу буде або лікуванֺня, або 

досягнеֺння результֺату вилікувֺання, вираженֺого у відновлֺенні здоров’я, і в такому 

договорֺі вартістֺь послуг може бути збільшеֺна. Такий договір іноді називаюֺть 

договорֺом «з ефектом послугиֺ». Плата за надання такої послуги може бути 

встановֺлена в більшомֺу розмірі (зокрема, подвійнֺої) за умови, що буде досягнуֺтий 

обумовлֺений позитивֺний результֺат» [142, с. 59-62]. 

6). Залежно від форми договорֺу про надання медичниֺх послуг:  

- договір про надання медичниֺх послуг, що укладаєֺться усно; 

- договір про надання медичниֺх послуг, що укладаєֺться письмовֺо. 
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Договір про надання медичниֺх послуг укладаєֺться відповіֺдно до загальнֺих 

правил укладенֺня правочиֺнів та договорֺів відповіֺдно до ЦК України. Проте, як 

правило, лише останніֺм часом договір про надання медичниֺх послуг почав 

укладатֺись у письмовֺій формі, і то доволі рідко. Як правило, на практицֺі такий 

договір укладаєֺться в усній формі.  

Доказом укладенֺня договорֺу може бути лікарсьֺкий запис про згоду хворого 

на операціֺю в історії хвороби. З цього моменту на відносиֺни між медичноֺю 

установֺою та пацієнтֺом поширююֺться всі правила, права і обов’язки, передбаֺчені 

цивільнֺим законодֺавством щодо договорֺів [160, с. 52-66]. 

Формами письмовֺої згоди пацієнтֺа можуть бути: 

 - підпис пацієнтֺа в амбулатֺорній картці під записом лікаря про проведеֺне 

медичне втручанֺня. Найбільֺш поширенֺий спосіб фіксаціֺї інформоֺваної згоди. 

Доцільнֺо викорисֺтовувати при проведеֺнні плановиֺх досліджֺень та втручанֺь, які 

можуть мати мінімалֺьні ускладнֺення для пацієнтֺа. Недолікֺом такого методу є те, 

що лікар практичֺно не в змозі описати в медичніֺй картці всі перевагֺи та недолікֺи 

запропоֺнованого методу втручанֺня, та інші клінічнֺі аспекти, включаюֺчи й 

юридичнֺі. Як правило, запис у медичніֺй картці містить наступнֺу інформаֺцію: 

загальнֺий стан здоров’я, запропоֺнований план обстежеֺння та лікуванֺня, скарги, 

деякі анамнесֺтичні данні, діагноз, описаннֺя методу лікуванֺня, фіксаціֺя наступнֺої 

дати візиту; 

- підписання докуменֺту інформоֺваної згоди, що є додаткоֺм до медичноֺї 

картки. Дану форму найбільֺш доцільнֺо викорисֺтовувати при здійснеֺнні окремих 

втручанֺь, які, як правило проводяֺться одноразֺово. Наприклֺад, атипове видаленֺня 

зуба. Медичниֺй заклад у своєму арсеналֺі повинен мати стандарֺтні форми 

інформоֺваних згод на певні види втручанֺь. Якщо такі форми з самого початку 

вірно складенֺі, лікарю потрібнֺо лише уважно заповниֺти відповіֺдні пункти; 

- договір про надання платних медичниֺх послуг.  

Недотримання письмовֺої форми договорֺу може потягнуֺти для пацієнтֺа низку 

негативֺних наслідкֺів. Це підтверֺджується матеріаֺлами судової практикֺи. Так, 

Баштансֺький районниֺй суд Миколаїֺвської області розглянֺув цивільнֺу справу за 
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позовом ОСОБИ_1 до ОСОБИ_2 про відшкодֺування матеріаֺльної та моральнֺої 

шкоди. Позивач звернулֺася до суду з позовом про стягненֺня матеріаֺльної та 

моральнֺої шкоди зазначиֺвши, що 04 травня 2013 року вона звернулֺася в приватнֺу 

стоматоֺлогічну клініку ОСОБА_2, де їй було проведеֺно курс лікуванֺня, а саме 

пломбувֺання зуба із видаленֺням нерву. Лікуванֺня тривало на протязі декількֺох 

днів до 06 травня того ж року. В процесі лікуванֺня вона відчуваֺла болі, про що 

повідомֺила лікаря-стоматолога, але він не звернув на це уваги. Після лікуванֺня, 

вона помітилֺа, що ясна почорніֺла і почала слоїтисֺя біля зуба, що лікувавֺся. Про це 

вона повідомֺила лікаря, але він повідомֺив їй, що це побічниֺй ефект лікуванֺня, і що 

воно пройде, призначֺивши їй полоскаֺння ротової порожниֺни настоямֺи трав. 

Після цього позивач поїхала до м. Київ, де вона проживаֺє, але болі не 

припиняֺлися. 13 травня 2013 року вона звернулֺася у клініку в м. Києві, де їй 

зробили знімок і лікар поставиֺла діагноз – некроз кості і лікуватֺи це відмовиֺлася, 

аргуменֺтуючи, що у її практицֺі такого не було, та порекомֺендувала негайно 

звернутֺися до того лікаря, який проводиֺв лікуванֺня зуба, щоб виправиֺв свої 

помилки. Після цього позивач змушена була звернутֺися до стоматоֺлогічної клініки 

«Амадей», де діагноз підтверֺдили. На рентген знімку зафіксоֺвано залишки якогось 

матеріаֺлу у каналах, які пломбувֺав відповіֺдач. Оскількֺи потрібнֺо було знати який 

матеріаֺл викорисֺтовував лікар позивач телефонֺувала йому, але останніֺй не брав 

слухавкֺу. Після цього батьки повідомֺили відповіֺдачу про ускладнֺення після 

проведеֺного ним лікуванֺня зуба. Спочаткֺу відповіֺдач нібито погоджуֺвався 

відшкодֺувати витрати на лікуванֺня за чеками, оскількֺи визнав лікарсьֺку помилку. 

В подальшֺому відповіֺдач відмовиֺвся визнаваֺти свою лікарсьֺку помилку і 

відшкодֺувати завдану матеріаֺльну і моральнֺу шкоду добровіֺльно. 

Відповідач суду пояснив, що 04.05.2013 року не надавав медичну допомогֺу 

позивачֺу. Ним не заводилֺась медична карта стоматоֺлогічного хворого на 

ОСОБУ_1 Відповіֺдальність працівнֺика медичноֺго закладу може наступаֺти лише в 

разі неналежֺного виконанֺня ним своїх обов'язків. Вважає, що не доведенֺо факту 

надання ним медичноֺї допомогֺи позивачֺу, оскількֺи не надана медична карта 

стоматоֺлогічного хворого і дані щодо оплати йому послуг з лікуванֺня.  
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На думку суду, позивачֺем не доведенֺо належниֺми і допустиֺмими доказамֺи, 

що відповіֺдачем надавалֺась стоматоֺлогічна медична допомогֺа позивачֺу, а також 

заподіяֺння з вини відповіֺдача ОСОБИ_1 матеріаֺльної і моральнֺої шкоди.  

Надані позивачֺем копія виписки із амбулатֺорної карти ОСОБИ_1, видана 

клінікоֺю «Амадей», свідчитֺь про те, що в клініку за медичноֺю допомогֺою позивач 

звернулֺась 14.05.2014 року. При цьому у виписці не міститьֺся даних щодо надання 

ОСОБІ_1 медичноֺї допомогֺи відповіֺдачем неналежֺним чином. 

За такого відсутнֺі підставֺи вважати, що проходжֺення позивачֺем лікуванֺня в 

медичніֺй клініці «Амадей» пов'язано з наданняֺм позивачֺу медичноֺї допомогֺи 

ОСОБІ_2 неналежֺним чином. Також позивачֺем не надано інших доказів надання 

їй відповіֺдачем медичноֺї допомогֺи неналежֺним чином [300]. 

Коли захворюֺвання є складниֺм і потребуֺє хірургіֺчного втручанֺня, внаслідֺок 

проведеֺння якого існує великий ризик заподіяֺння шкоди пацієнтֺу, зокрема, 

наприклֺад, коли проводяֺться різні пластичֺні операціֺї зміни зовнішнֺості, статі, 

тощо, то в таких випадкаֺх необхідֺно укладатֺи договір у письмовֺій формі, з 

дотримаֺнням всіх правил, передбаֺчених ЦК України. 

Дуже часто, після проведеֺння подібноֺго роду операціֺй ( а особливֺо по зміні 

зовнішнֺості ), пацієнтֺи не завжди задоволֺені кінцевиֺм результֺатом наданої 

послуги, незважаֺючи на те, що вони належниֺм чином попередֺжалися про можливі 

негативֺні наслідкֺи. З огляду на це, у разі виникнеֺння судовогֺо спору між 

медичниֺм закладоֺм і пацієнтֺом, саме письмовֺа форма договорֺу може слугуваֺти 

певною гарантіֺєю захисту прав як медичноֺго заклад (у разі належноֺго надання 

послугиֺ), так і пацієнтֺа (у разі надання неякіснֺої медичноֺї послугиֺ). 

7). Залежно від строку дії договорֺу: 

- договір про надання медичниֺх послуг з визначеֺнням строку їх надання; 

- договір про надання медичниֺх послуг без зазначеֺного строку чинностֺі.  

Протягом строку дії договорֺу сторони мають права і повинні виконувֺати свої 

обов'язки, які обумовлֺені предметֺом того чи іншого договорֺу. Строк дії договорֺу 

визначаֺється сторонаֺми на їх власний розсуд, за виняткоֺм випадкіֺв, коли законом 

передбаֺчено конкретֺний строк дії того чи іншого виду договорֺів. Проте необхідֺно 
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розрізнֺяти строк дії самого договорֺу та строк дії зобов’язань за договорֺом, 

оскількֺи строк дії договорֺу може закінчиֺтись, а зобов’язання продовжֺує існуватֺи 

(наприклад, коли через деякий час пацієнт звертаєֺться до медичноֺго закладу із 

проханнֺям виправиֺти недолікֺи, що були допущенֺі під час надання медичниֺх 

послуг) [55, с. 55-58]. 

Строк може визначаֺтися за загальнֺими правилаֺми (датовано) або 

пов’язуватися зі змінами стану здоров’я, виконанֺням певних медичниֺх робіт. 

Якщо послуга тривала, доцільнֺо передбаֺчати терміни виконанֺня та плати за окремі 

її етапи.  

Чітко визначеֺних критеріֺїв завершеֺності більшосֺті медичниֺх послуг не існує 

(так само, як і відповіֺдності обсягу складовֺих їх дій величинֺі оплати), тому 

сторони визначаֺють їх на свій розсуд.  

Договір з надання медичноֺї послуги слід відрізнֺяти від інших договорֺів у 

медичніֺй сфері. Так, лікар укладає з власникֺом лікарні службовֺий договір, який 

має приватнֺо-правову природу. В договорֺі передбаֺчається кількісֺть робочих 

місць, соціальֺне забезпеֺчення, випробуֺвальний строк, випадки обов’язкової участі 

в медичниֺх діях, перебувֺання в клініці, участь в управліֺнні тощо. Цей договір 

може передбаֺчати порядок вирішенֺня спорів.  

Серед інших службовֺих договорֺів можна виокремֺити трудові контракֺти з 

лікарямֺи, укладенֺими клінікаֺми, лікарняֺми. Одним з видів є договорֺи з гостьовֺим 

лікарем. Це може бути лікар, який хоче оволодіֺти методамֺи лікуванֺня в клініці. 

Або знаний фахівецֺь, якого навпаки залучаюֺть до клінічнֺого процесу з метою 

перейняֺття його досвіду і методикֺи лікуванֺня.  

Поряд з цим можуть укладатֺися консульֺтаційний договір з метою, 

наприклֺад, встановֺлення діагнозֺу. Консульֺтація може включатֺи участь у 

лікуванֺні. Консульֺтації можуть надаватֺися за місцем знаходжֺення лікарні на 

підставֺі договорֺу з нею.  

В медичноֺму праві слід відрізнֺяти цивільнֺий договір і трудовиֺй договір. 

Теоретиֺчно надання медичниֺх послуг може здійснюֺватися як в рамках одного, так 
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і другого. Але предметֺом договорֺу про надання медичниֺх послуг не може бути 

здоров'я як очікуваֺний наслідоֺк лікарсьֺкої допомогֺи.  

Слід погодитֺися з Н.В. Федорчеֺнко, яка пропонуֺє критеріֺї розмежуֺвання 

трудовоֺго договорֺу і договорֺу про надання послуг: а) конкретֺність наданої 

послуги; б) періодиֺчність надання послуг і платежіֺв; в) відсутнֺість 

підпоряֺдкованості при наданні послуг [333, с. 14]. 

Договори про надання медичноֺї допомогֺи можуть укладатֺи не лише з 

лікарямֺи, але й з іншими медичниֺми працівнֺиками. До них належатֺь, наприклֺад, 

логопедֺи, масажисֺти, психотеֺрапевти тощо. Але такі договорֺи не можуть 

укладатֺися для нанесенֺня татуюваֺння, пірсінгֺу. Предметֺом договорֺів в сфері 

медичноֺї допомогֺи є медична послуга. Лікар не може гарантуֺвати успіхів в 

лікуванֺні пацієнтֺа. Водночаֺс він не повинен мати майновоֺго інтересֺу в лікуванֺні 

безнадіֺйно хворого. Він несе ризики, пов’язані з медичниֺми помилкаֺми.  

Класифікація договорֺів має не тільки теоретиֺчне, але й важливе практичֺне 

значеннֺя. Так, виявленֺня спільниֺх типових рис договорֺів і відміннֺостей між ними 

полегшуֺє для суб'єктів правильֺний вибір виду договорֺу, забезпеֺчує його 

відповіֺдність змісту регульоֺваної діяльноֺсті. Крім того, класифіֺкація сприяє 

подальшֺому вдосконֺаленню і системаֺтизації законодֺавства, слугує меті кращого 

досліджֺення договорֺів.  

Значення класифіֺкації цивільнֺих договорֺів полягає в тому, що керуючиֺсь 

певними критеріֺями, ми можемо поділитֺи договорֺи на групи із схожою правовоֺю 

регламеֺнтацією, що дозволиֺть вдосконֺалювати законодֺавство, кодифікֺувати його 

в потрібнֺому напрямі. 

Класифікація договорֺів про надання медичниֺх послуг може здійснюֺватися на 

основі різномаֺнітних підстав. Такі підставֺи можна умовно поділитֺи на такі, що 

притамаֺнні договорֺам загалом (наприклад, залежно від форми договорֺу, строку дії 

договорֺу і т.д.) та такі, що притамаֺнні виключнֺо договорֺам про надання медичниֺх 

послуг, зокрема. 

Незважаючи на значну кількісֺть критеріֺїв для поділу договорֺів про надання 

медичниֺх послуг, найбільֺш важливиֺми видаютьֺся критеріֺї поділу залежно від 
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суб’єктного складу та залежно від особливֺостей послуг, які є предметֺом договорֺу. 

Оскількֺи саме такі види договорֺів найчастֺіше укладаюֺться на практицֺі та є 

важливиֺми для вдосконֺалення правовоֺї регламеֺнтації відносиֺн у сфері 

договірֺного регулювֺання надання медичниֺх послуг. 

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. На основі методологічних засад дослідження в дисертації визначена 

структура механізму забезпечення права на охорону здоров'я шляхом аналізу 

правових форм надання медичних послуг. Вона включає: з’ясування правової 

природи відносин з надання медичних послуг, їх місця в системі права, а також їх 

співвідношення з іншими правовідносинами, що виникають у зв’язку з наданням 

медичної допомоги; передумови й підстави виникнення правовідносин з надання 

медичних послуг; елементи правовідносин з надання медичної послуги; виявлення 

особливостей виконання зобов’язання з оплатного надання медичної послуги. 

2. Право на охорону здоров'я – особисте немайнове право людини, яке 

забезпечується публічно-правовими і приватно-правовими засобами. Надання 

медичної послуги регулюється в приватно-правовій площині методами і засобами 

властивими цивільному праву. Механізм регулювання медичних послуг охоплює 

регулятивні та охоронні правовідносини. Особливості регулювання їх виникнення, 

функціонування, припинення зумовлюють необхідність дослідження, виходячи з 

методологічних засад комплексного характеру. Такий методологічний підхід слід 

розуміти як цілісне правове явище, що складається з окремих приватно-правових 

методів і має на меті визначення сутності окремих правових категорій, підстав 

виникнення коментованих правовідносин, їх динаміки, правових наслідків 

порушення учасниками цих правовідносин своїх обов’язків.  

3. Чинне законодавство України не містить жодних норм присвячених 

безпосередньо договірній формі регулювання відносин з надання медичних послуг, 

на практиці виникає ряд проблем, пов’язаних у першу чергу із специфікою 
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укладення договору про надання медичних послуг, визначенням істотних умов 

такого договору, механізмом реалізації прав пацієнтів, які, на жаль, лише 

декларативно проголошують не маючи при цьому чіткої прив’язки до обов’язків 

медичного закладу (лікаря). Закон України «Основи законодавства України про 

охорону здоров'я», зокрема розділ V-1 та Книгу п’яту, Розділу ІІІ, главу 63-1 

Цивільного кодексу України слід доповнити параграфом «Загальні положення 

договору про надання медичних послуг», який би врегулював існуючі проблеми, 

пов’язані з договірним регулюванням відносин з надання медичних послуг.  

4. Договір про надання медичних послуг можна розглядати як 

домовленість, за якою одна сторона (лікар, медичний заклад) зобов’язується 

надати відповідну медичну послугу за зверненням іншої сторони (пацієнта), 

спрямовану на відновлення та підтримання його здоров'я, а пацієнт зобов’язується 

сплатити за неї грошову суму, визначену в договорі. Цивільно-правовий договір 

про надання медичних послуг є підставою виникнення прав і обов’язків 

лікаря(медичного закладу) і пацієнта. Такий договір має термін чинності, визначає 

права і обов’язки сторін. 

5. Стороною договору про надання медичних послуг можуть бути особи, 

які досягли 14-річного віку. За осіб молодших 14 років, договір можуть укладати їх 

законні представники. Можлива ситуація, коли особа досягла 14-річного віку, але 

не є платоспроможна, в такому випадку оплату здійснюватимуть батьки як законні 

представники. Водночас, у разі лікарської помилки сам неповнолітній може 

заявляти претензії до медичного закладу. 

6. Для всіх договорів з надання медичних послуг характерний модельний 

зміст. Однак сторони поряд з типовими можуть погодити особливі умови. Медичні 

заклади (об’єднання) розробляють зміст типових договорів. Але це не виключає 

погодження інших умов (наприклад, побутових умов, терміну надання послуги і 

т.д.). 

7. До важливих ознак сфери послуг можна відносити: 1) відсутність 

матеріально-речового характеру діяльності; 2) невіддільність процесів надання і 

споживання послуг; 3) неможливість накопичення, зберігання й транспортування. 
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Проте, необхідно зазначити, що деякі послуги можуть мати матеріалізований 

результат. Такі медичні послуги як хірургічні, косметологічні, трансплантологія 

тощо можуть мати матеріалізований результат. Проте, всім послугам властива 

одна спільна ознака – результату передує здійснення дій, які не мають 

матеріального змісту. 

8. Пропонуємо доповнити ст.3. Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров'я» наступним змістом: 

«Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров'я. 

Самозайняті фізичні особи, що провадять незалежну професійну діяльність і 

одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку у сфері охорони 

здоров'я». 

9. Необхідною попередньою умовою медичного втручання є добровільна 

згода пацієнта. У випадках, коли стан громадянина не дозволяє йому висловити 

свою волю, наприклад, укласти договір про надання медичних послуг, а медичне 

втручання невідкладне, питання про його проведення в інтересах пацієнта вирішує 

консиліум, а при неможливості зібрати консиліум – безпосередньо лікуючий 

(черговий) лікар з наступним повідомленням посадових осіб лікувально-

профілактичної установи. В зв’язку з цим необхідно доповнити ст. 37 Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» наступним 

змістом: «У випадках, коли стан громадянина не дозволяє йому висловити свою 

волю, а медичне втручання невідкладне, питання про його проведення в інтересах 

пацієнта вирішує консиліум лікарів, а при неможливості зібрати консиліум – 

безпосередньо лікуючий (черговий) лікар з наступним повідомленням посадових 

осіб лікувально-профілактичної установи». 

10. Документування інформованої згоди пацієнта на медичне втручання 

шляхом підписання формуляра без вказання прав та обов’язків сторін не дає 

можливості захистити права лікарів (медичних закладів) і пацієнтів у разі їх 

порушення. Медичний заклад повинен укладати з пацієнтами саме договори про 

надання медичних послуг, а не формуляри встановленої форми (незалежно від 
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виду медичних послуг, які надаються пацієнту), в яких відсутні основні права та 

обов’язки сторін.  

11. Для аналізу природи, сфери застосування та особливостей договорів 

про надання медичних послуг запропонована класифікація за різноманітними 

критеріями. Останні можна умовно поділити на такі, що притаманні договорам 

загалом (наприклад, залежно від виду договору, строку дії договору і т.д.) та такі, 

що притаманні виключно договорам про надання медичних послуг, зокрема: 

І. Класифікація договорів про надання медичних послуг залежно від 

суб’єктного складу. 

1) Види договорів про надання медичних послуг залежно від статусу 

суб’єкта виконання послуг. 

Суб’єктами медичної діяльності можна вважати: 

- заклади охорони здоров’я; 

- фізичні особи, які здійснюють приватну медичну практику. 

2) Види договорів про надання медичних послуг залежно від правового 

статусу пацієнта. 

- а) Залежно від громадянства: 

- договори про надання медичних послуг громадянам України; 

- договори про надання медичних послуг іноземним громадянам; 

- договори про надання медичних послуг особам без громадянства; 

- договори про надання медичних послуг біженцям, що постійно 

проживають на території України. 

- б) Залежно від кількості осіб, управлених на реалізацію вимоги про 

надання медичної послуги: 

- договори про надання медичних послуг із пацієнтами – замовниками 

послуги; 

- договори про надання медичних послуг пацієнтам – третім особам, на 

користь яких замовником укладений договір про надання медичних послуг.  

- в) Залежно від віку пацієнта: 

- договори про надання медичних послуг повнолітнім пацієнтам; 
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- договори про надання медичних послуг неповнолітнім пацієнтам; 

- договори про надання медичних послуг малолітнім пацієнтам. 

ІІ. Класифікація договорів залежно від особливостей послуг, які є предметом 

договору. 

- Договір про надання хірургічних послуг. 

- Договір про надання послуг в пластичній хірургії.  

- Договори про надання акушерсько-гінекологічних та репродуктивних 

послуг. 

- Договори у сфері стоматологічних послуг.  

- Договори в сфері трансплантації органів. 

- Договори в сфері надання терапевтичних послуг. 

- Договір про надання реабілітаційних послуг. 

- Договір про зміну статевої належності. 

- Договір про надання психіатричних послуг. 

- Договір про лікування нетрадиційними медичними способами 

ІІІ. Інші критерії класифікації договорів про надання медичних послуг. 

1)За функціональним призначенням договори про надання медичних 

поділяються: 

А) Лікувально-діагностичні – направлені на встановлення діагнозу або 

лікування захворювання; 

Б) Профілактичні-диспансеризація, вакцинація, фізкультурно-лікувальні 

заходи тощо; 

В) Реабілітаційні – пов’язані з соціальною і медичною реабілітацією хворих. 

2) Договори про надання медичних послуг за складністю та обсягом 

поділяються на: 

А) Прості – це неподільні послуги, які виконуються за наступною формулою: 

«пацієнт» + «спеціаліст» = «один елемент профілактики, діагностики або 

лікування»; 

Б) Складні – це набір простих медичних послуг, які потребують для своєї 

реалізації відповідного складу працівників, комплексного медичного обладнання, 
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відповідних приміщень тощо. Дані послуги виконуються за наступною формулою: 

«пацієнт» + «комплекс простих послуг» = « етап профілактики, діагностики або 

лікування»; 

В) Комплексні – набір складних та простих медичних послуг, які 

закінчуються або проведенням профілактики, або встановленням діагнозу, або 

закінченням проведенням певного етапу лікування згідно наступної формули: 

«пацієнт» + «прості» + «комплексні послуги» = «проведення профілактики, 

встановлення діагнозу або закінчення проведення певного етапу лікування». 

3) За критерієм очікуваного результату: 

а) договори про надання медичних послуг, що не мають матеріалізованого 

результату. 

б) договори про надання медичних послуг, що мають матеріалізований 

результат. 

4) Від наявності ініціативних умов, висунутих як обов’язкові пацієнтом: 

а) договір про надання медичних послуг, який не містить ініціативних умов, 

висунутих як обов’язкові пацієнтом. 

б) договір про надання медичних послуг, який містить ініціативні умови, 

висунуті як обов’язкові пацієнтом. 

5) Залежно від мети договори про надання медичних послуг: 

- відновлення здоров’я людини; 

- підтримання належного стану здоров’я людини. 

6) Залежно від форми договору про надання медичних послуг:  

- договір про надання медичних послуг, що укладається усно; 

- договір про надання медичних послуг, що укладається письмово. 

7) Залежно від строку дії договору: 

- договір про надання медичних послуг з визначенням строку їх надання; 

- договір про надання медичних послуг без зазначеного строку чинності.  

12. В процесі надання медичної послуги ніколи не можна передбачити 

динаміку стану здоров’я пацієнта, а тому може виникнути необхідність у наданні, 

раніше не передбачених додаткових послуг, що відповідно буде відображатися в 
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початковій вартості медичної послуги. Але, оскільки пацієнту надається 

можливість приймати активну участь у процесі лікування, зокрема у виборі 

способі і методів лікування, він у будь-який час може відмовитися від додаткових 

послуг і сплатити початкову вартість послуги визначеної у договорі. Сторони у 

договорі також додатково можуть погодити порядок, строки і форму здійснення 

розрахунків.  

Якщо при виконанні зобов’язання виникне об’єктивна необхідність у 

здійсненні додаткових дій медичного характеру, послугодавець зобов’язаний 

своєчасно попередити про це послугоотримувача. У разі не погодження 

останнього на перевищення ціни послуг, він має право відмовитися від договору, 

сплативши послугодавцю ціну за вже надані медичні послуги.  

13. Основи законодавства України про охорону здоров'я серед прав громадян 

України на охорону здоров'я зазначають й право на достовірну та своєчасну 

інформацію про стан свого здоров'я, включаючи існуючі і можливі фактори ризику 

та їх ступінь (ст.6). 

Доцільно внести зміни до Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров'я», доповнивши ст. 39 положенням такого змісту: «Під 

медичною інформацією, слід розуміти інформацію про стан здоров'я фізичної 

особи, а також, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних 

заходів; прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявності ризику 

для життя і здоров'я; інформацію, що міститься у історії хвороби та інших 

відповідних медичних документах, що стосуються стану здоров'я та можуть 

слугувати для подальшого її лікування; інформацію про наявні у сучасній 

медицині засоби лікування, методи діагностики, профілактики захворювань». 

Медична інформація повинна відповідати таким вимогам: бути доступними, 

своєчасними, достовірними, повними. 

14. Пропонуємо внести зміни до ч.1 ст.285 ЦК України та викласти її в 

наступній редакції: 

«Стаття 285. Право на інформацію про стан свого здоров’я. 
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Ч.1 Повнолітня та неповнолітня фізична особа має право на достовірну і 

повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з 

відповідними медичними документами, що стосуються її здоров'я». 

15. Пропонуємо внести зміни і до Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров'я», зокрема ч.1ст.39 викласти в наступній редакції: 

«Фізична особа (пацієнт) та його законні представники, мають право на 

отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров'я, у тому числі на 

ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його 

здоров'я». 

16. Проблемі забезпечення якості медичних послуг приділяється значна 

увага. На жаль, на даний момент немає однозначного розуміння якості медичних 

послуг. Пропонуємо наступне визначення якості медичної послуги – це сукупність 

характеристик послуги, які визначають її здатність задовольняти встановлені або 

передбачувані потреби пацієнтів. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СФЕРІ 

НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

 

3.1 Договори про надання хірургічних послуг 

 

Хірургія (від грец. cheir – рука і ergo – дія, тобто рукодія) – галузь клінічної 

медицини, що вивчає хвороби і травми, для лікування яких застосовують 

оперативні методи, розробляє ці методи та регламентує умови їх ефективного і 

безпечного застосування. Це одна з основних галузей медицини, що вивчає 

причини, діагностику та лікувально-профілактичну тактику в разі хірургічних 

захворювань і ушкоджень. 

Слід зазначити, що хірургія поєднує оперативні методи лікування із 

здобутками анатомії, фізіології, патології, біохімії, мікробіології, терапії. Адже в 

сучасних умовах хірурги широко застосовують не лише оперативні втручання, а й 

різні консервативні методи лікування. Нині хірургія досягла величезних успіхів, 

зокрема, абдомінальна, торакальна, нейрохірургія, трансплантологія, пластична та 

ендоскопічна хірургія. 

Для того, щоб належним чином охарактеризувати договір про надання 

послуг в хірургії, слід визначитися із природою самих послуг в хірургії: чи є вони 

видом медичних послуг, якщо є, то за якими ознаками можна їх відрізнити від 

інших медичних послуг і т.д. У законодавстві немає визначення послуг в хірургії, 

відтак поняття про неї доводиться формувати, відштовхуючись від загальних 

положень про договір, загальних положень про послуги Цивільного кодексу 

України (далі – ЦК України), а також – медичного законодавства. 

Договір про надання хірургічних послуг – це домовленість, за якою одна 

сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) із 

дотриманням законодавства про охорону здоров’я надати хірургічні послуги, які 

можуть полягати у профілактиці, діагностиці, лікуванні хвороб і травм, для 
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здійснення яких застосовують мануальні (ручні) та інструментальні (оперативні) 

методи, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначені послуги, якщо 

інше не встановлено договором або законом. 

У договорах про надання хірургічних послуг повинна бути зазначена 

інформація про властивості та ризики такої операції, місце її здійснення, повинна 

бути зазначена особа, яка буде виконувати операцію. В даному випадку, у договорі 

потрібно виділити преамбулу, в якій у доступній формі буде розшифроване 

значення всіх медичних та спеціальних термінів, що використовуються у тексті 

договору. Оскільки не розкриття змісту цих термінів може трактуватися як 

неповне інформування пацієнта, який не є фахівцем у сфері медицини. 

Лікар зобов’язаний надати інформацію про стан здоров'я пацієнта, можливі 

ризики чи негативні наслідки після проведення операції, наприклад, шрами, 

зниження рівня чутливості, набряклість, больові відчуття протягом певного 

періоду часу, змінення кольору шкіри в холодну погоду, тощо. 

Договір про надання хірургічних послуг є консенсуальним і вважається 

укладеним за умови досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов. Істотною 

умовою договору про надання хірургічних послуг є предмет – медична послуга в 

хірургії. Замовник, як правило, може обрати послугу з тих, які надає виконавець, і 

вказати на необхідний результат без визначення порядку надання самої послуги. 

Виконавець хірургічних послуг пов’язаний ініціативними вказівками замовника, 

однак, якщо такі вказівки є об’єктивно нікчемними (суперечать 

загальноприйнятим у медицині правилам, загрожують негативними наслідками або 

ускладнюють надання хірургічної послуги тощо), вони у договір не включаються. 

Предметом договору є надання послуг в хірургії, які споживаються в процесі 

вчинення дій або провадження хірургічної діяльності. Специфіка предмета 

договору знайшла відображення в тому, що цей правочин має гарантувати безпеку 

послуги в хірургії для пацієнта. Нерідко дані послуги пов’язані з можливістю 

заподіяння шкоди здоров’ю пацієнта, їх надання допускає вірогідність проявів 

супутніх, побічних шкідливих властивостей впливу послуги в хірургії на організм 

людини. Усунути вірогідність проявів шкідливих властивостей деяких послуг в 
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хірургії виконавець об’єктивно не в змозі, про що замовник обов’язково повинен 

бути поінформованим. Відтак договір про надання послуг, наприклад, в пластичній 

хірургії належить до групи так званих алеаторних (ризикових) правочинів. 

Відповідно до ч. 3 ст. 626 ЦК України, договір про надання хірургічних 

послуг є двостороннім, оскільки правами та обов’язками наділені обидві сторони 

договору. Характерним є те, що при наданні певних хірургічних послуг, 

виконавець має право вимагати від замовника дотримання обов’язку сприяти 

виконавцеві у наданні послуги, дотримуватися правил, які захистять замовника від 

можливих негативних наслідків для здоров’я після надання хірургічної послуги. Ці 

договори є оплатними, якщо інше не встановлено ними, законом або не випливає із 

суті цих договорів. 

Щодо строку, то дані договори можуть укладатися на строк, який, як правило, 

об’єктивно залежить від можливостей конкретного виду хірургічної послуги, від 

характеристик хірургічного дефекту та бажаного результату, який необхідно 

досягти.  

Відповідно до ч.2 ст. 901 ЦК України, до договорів про надання хірургічних 

послуг застосовуються положення Глави 63 ЦК України «Послуги. Загальні 

положення про послуги», якщо це не суперечить суті цих зобов’язання [188]. 

Місце укладення договорів про надання медичних послуг (в т.ч. і договорів 

про надання хірургічних послуг) у системі договірного права України визначається 

його особливостями щодо безпеки, якості та гарантованості результатів надання 

послуги, обов’язку виконавця послуги щодо ініціативного надання необхідної 

інформації споживачу [160, с. 56]. 

Укладення договорів про надання хірургічних послуг, як і всіх інших 

договорів, здійснюється в порядку, передбаченому Главою 53 ЦК України з 

врахуванням особливостей даних договорів. 

Важливою характеристикою хірургічних послуг є їх якість. Відповідно до п.13 

ч.1 ст.1 Закону України «Про захист прав споживачів», належна якість послуг 

визначена як властивість послуги, що відповідає вимогам, встановленим для 

категорії послуг у нормативно-правових актах та нормативних документах, та 
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умовах договору із пацієнтом [235]. Однак процедура встановлення якості послуги 

може виявитись доволі складною, а результати – відносними [55, с. 55-58].  

Якість медичної послуги визначається у літературі щонайменше чотирма 

критеріями: 

- матеріально-технічна база; 

- підготовлені кадри; 

- раціональне використання ресурсів охорони здоров’я; 

- задоволеність пацієнта. 

Деякі автори виділяють свої складові: технічна якість (відповідність 

стандартам), задоволеність пацієнта, економічність і безпека [346, с. 214]. 

Особливість договорів про надання хірургічних послуг пов’язана з 

підвищеними вимогами до виконавця послуг стосовно надання необхідно 

інформації. Цей договір передбачає обов’язок ініціативного надання виконавцем 

(тобто за власною ініціативою, яка не потребує попередньої згоди чи погодження) 

замовникові інформації, яка об’єктивно дає змогу прийняти свідоме рішення 

завдяки розкриттю в доступній формі можливої небезпеки, яку криє в собі 

хірургічна послуга, її супутні та подальші наслідки. Так, відповідно до ч.1 ст.15 

Закону країни «Про захист прав споживачів», кожному споживачеві 

забезпечується надання необхідної, доступної, достовірної та вчасної інформації 

про послугу, що дає можливість свідомого і компетентного вибору. Причому 

інформація повинна бути надана споживачеві ще до замовлення послуги [235]. 

Тобто розміщення інформації про послугу у тексті договору лише закріплює факт 

такого інформування. Виконавець має право самостійно визначати необхідний 

обсяг такої інформації, але він повинен пам’ятати про загрозу настання цивільно-

правової відповідальності за недостатність або недостовірність наданої 

споживачеві інформації (ст.1209 ЦК України). 

Обов’язок надання замовнику достатньої інформації знайшов відображення у 

правозастосовній практиці формування правил укладання договорів про надання 

медичних послуг. Стандартом сучасної договірної практики є виділення 

інформації для пацієнта в окремий блок (розділ тощо) договору – інформаційний 
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[160, с. 57]. Досить часто інформування замовника про послугу супроводжується 

демонстрацією результатів проведених раніше виконавцем аналогічних послуг в 

пластичній хірургії. 

Важливою умовою договорів про надання хірургічних послуг є ціна за 

послуги та порядок проведення розрахунків. Отже, в договорі повинен бути 

зазначений порядок розрахунків. Тобто, може бути зазначено, що буде ціна за 

операцію постійною, чи залежно від певних умов вона бути збільшена чи, навпаки, 

зменшена. Проте, якщо не зазначено, що ціна може бути збільшена, то після 

надання послуг медичний працівник не може підвищити плату за послугу, більше, 

ніж та що була визначена. В договорі сторони можуть передбачити додаткову 

плату за підвищений рівень комфорту. Якщо не було проведено операції, або не 

було надано послуг з підвищення рівня комфорту, пацієнт має право на розірвання 

договору, оскільки зобов’язання не було виконано. 

Якщо буде додержано всіх умов договору, пацієнт зобов’язаний сплатити 

суму за надані послуги в повному обсязі. Після оплати наданих медичних послуг 

важливо отримати розрахунковий документ – чек або квитанцію до прибуткового 

касового чеку – без цього довести в разі чого, що сума була сплачена згідно умов 

договору про надання медичних послуг в сфері хірургії буде важко в разі 

виникнення певних суперечностей. Питання плати за договорами про надання 

хірургічних послуг сторони вирішують відповідно до ст.ст. 632, 903-904 ЦК 

України.  

Повинен бути вказаний строк дії договору про надання медичних послуг 

лікарем та медичним закладом, в якому проводиться операція. 

Форма договорів про надання хірургічних послуг повинна відповідати 

загальним положенням ЦК України (ст.ст. 208, 639). У будь-якому випадку, 

відповідно до ч.8 ст.10 Закону України «Про захист прав споживачів», виконавець 

зобов'язаний видати замовнику розрахунковий документ, що засвідчує факт 

надання послуги [235]. 
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Дуже часто договори про надання хірургічних послуг, є договорами 

приєднання – пацієнт послуги просто погоджується на умови запропоновані 

виконавцем. Відтак, пацієнту пропонується вже готова форма договору.  

Після укладення договору він повинен бути скріплений підписами та 

печаткою медичного закладу. В тексті необхідно зазначити, що договір 

складається в двох екземплярах (один для медичної установи, інший – для 

пацієнта). Пацієнт, в свою чергу, повинен забрати другий екземпляр, оскільки це 

забезпечує підтвердження прав пацієнта на виконання послуги. 

Виконавець може заздалегідь розробити окремі примірники договорів для 

кожного виду хірургічних послуг. Ці примірники повинні відповідати таким 

вимогам: 

 містити усі умови договору; 

 враховувати особливості кожної хірургічної послуги; 

 визначати специфіку надання певної хірургічної послуги саме в даного 

виконавця з використанням конкретних засобів, апаратури тощо; 

 передбачати вичерпну інформацію про хірургічні послуги, їх переваги і 

недоліки, можливі побічні ефекти тощо. 

В договорі про надання хірургічних послуг повинно передбачатися умова 

про «Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань і післяопераційну 

інтенсивну терапію», адже важливим компонентом успішного перебігу 

післяопераційного періоду є знеболення, моніторинг гормонального та 

електролітного стану і життєво важливих функцій організму. 

Післяопераційна інтенсивна терапія та догляд за пацієнтами базуються на 

таких ключових моментах: профілактика больового синдрому; контроль дихання 

та гемодинаміки; моніторинг електролітного складу крові; профілактика 

ендокринних розладів; профілактика хірургічних ускладнень (лікворея, 

післяопераційна кровотеча); профілактика бактеріальних ускладнень. 

Післяопераційний етап – важлива складова лікування пацієнтів. 

Ускладнення, що розвиваються в післяопераційний період, можуть бути 

загрозливими для життя і потребують негайної реакції з боку лікарів інтенсивної 
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терапії та нейрохірургів. Саме спільна робота анестезіолога та нейрохірурга 

дозволяє забезпечити хороший результат оперативного втручання та плавний 

перебіг післяопераційного періоду. 

Зміст договорів про надання хірургічних послуг є підставою виникнення 

прав та обов’язків його сторін. За змістом договору основний обов’язок виконавця 

полягає в наданні хірургічної послуги безпечно і відповідно до сучасних досягнень 

медичної науки, а основними обов’язками замовника (пацієнта) є обов’язок 

оплатити послуги і обов’язок виконувати всі вимоги виконавця, що забезпечують 

якісне надання хірургічних послуг. 

Права пацієнта можна поділити на загальні (тобто такі, що притаманні 

людині та громадянину незалежно від галузевої належності правовідносин, 

наприклад, звернення до суду, об’єднання в громадські організації, захист своїх 

прав державою) та спеціальні, які притаманні замовнику як споживачу хірургічних 

послуг і стороні договору про надання хірургічних послуг; правам замовника 

кореспондують відповідні обов’язки медичних працівників та медичних закладів. 

Часто у договорах про надання послуг у пластичній хірургії виокремлюють 

окремий розділ – «Конфіденційність», в якому закріплюють обов’язок виконавця 

зберігати в таємниці інформацію стосовно звернення замовника за хірургічною 

допомогою та інших відомостей, отриманих при його обстеженні і лікуванні. 

Право на належну якість послуг та належну якість обслуговування 

забезпечується обов’язком виконавця надавати хірургічні послуги з використанням 

сучасних методів діагностики і лікування, в повному обсязі відповідно до 

договору, а також обов’язком виконавця послуги забезпечити участь 

висококваліфікованого медичного персоналу для надання послуг за цим 

договором. 

Медичний працівник зобов’язаний вчасно інформувати пацієнта про те, що 

недотримання пацієнтом певних правил або рекомендацій може знизити якість 

медичної послуги, яка надається. Як норму якості пацієнт може обрати конкретне 

комп’ютерне моделювання зміненої частини тіла, яку бажає отримати. До того ж 

пацієнт має право отримати підтвердження якісного проведення операції. Це 
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стосується ознайомлення з медичною документацією, надання виписок з медичної 

картки, результатів досліджень тощо. Лікар або медична установа повинні 

ознайомити пацієнта з такою документацією, щоб в подальшому не виникали 

проблеми щодо якості проведеної операції. Замовник також має інші права в галузі 

охорони здоров’я як сторона договору про надання хірургічних послуг. 

Замовник має певні обов’язки щодо виконавця послуг, а останній, 

відповідно, має право вимагати їх дотримання. Замовник повинен повідомити 

виконавця послуг про стан свого здоров’я та іншу інформацію, яка має суттєвий 

вплив на процес лікування. Замовник зобов’язаний надати виконавцю дані 

попередніх досліджень та консультацій фахівців, також повідомити всі відомі 

відомості про стан свого здоров'я, у тому числі про алергічні реакції на лікарські 

засоби, про захворювання та інших факторах, які можуть вплинути на хід 

лікування. Однак тут варто зазначити, що замовник послуги, не володіючи 

спеціальними знаннями в медицині, може і не знати, що певна інформація має бути 

повідомлена виконавцю. 

З практичної точки зору є вимоги щодо ідентифікації суб’єктів 

господарювання, які бажають займатися медичною практикою. На фасаді будівлі, 

де розміщується заклад охорони здоров'я або його відокремлений структурний 

підрозділ, повинна бути вивіска із зазначенням виду закладу охорони здоров'я, 

найменування юридичної особи, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ. У 

найменуванні юридичної особи повинно міститись найменування лише одного із 

видів закладів охорони здоров'я відповідно до Переліку закладів охорони здоров'я, 

затвердженого наказом МОЗ України від 28 жовтня 2002 року № 385, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 

892/7180 (далі – Перелік закладів охорони здоров'я). Використання юридичними 

особами в своєму найменуванні та найменуванні структурних підрозділів видів 

закладів охорони здоров'я та їх словосполучень, які не відповідають Переліку 

закладів охорони здоров'я, не допускається [195]. 

Якщо юридична особа бажає надавати послуги в пластичній хірургії, то 

відповідно до Переліку закладів охорони здоров’я у її найменуванні повинно 
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міститись найменування такого виду закладу охорони здоров’я як «Косметологічна 

лікарня» [192]. Не всі заклади охорони здоров'я із цим профілем дотримуються 

вимог закону. 

На фасаді будівлі, в якій фізичною особою - підприємцем провадиться 

медична практика, повинна бути вивіска із зазначенням медичних спеціальностей 

за якими провадиться медична практика, прізвища, імені, по-батькові фізичної 

особи-підприємця [195]. 

Самостійне місце в сфері надання хірургічних послуг займають послуги з 

пластичної хірургії. На сьогодні досить складно практично встановити межу між 

послугою в пластичній хірургії та іншими суміжними медичними послугами. Так, 

уже згаданий Перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних та 

комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та 

науково-дослідних установах у старій редакції хірургічну корекцію відносив до 

косметологічної допомоги [224]. Хірургічна операція, хірургічне втручання або 

оперативне втручання – комплекс впливів на тканини або органи людини, що 

проводяться лікарем з метою лікування, діагностики, корекції функцій організму, 

виконуваний за допомогою різних способів роз'єднання, переміщення і з'єднання 

тканин [370].  

Законодавство України майже не регулює сферу пластичної хірургії і їй 

приділяється мало уваги. Відсутній закон про пластичну хірургію, який би 

встановлював загальні вимоги до естетичного хірурга. Тому цією діяльністю 

займаються хірурги різних спеціальностей – загальні хірурги, онкохірурги, 

щелепно-лицьові хірурги та інші. Пластичний хірург повинен мати відповідний 

сертифікат. У разі, якщо пацієнт бажає провести операцію, наприклад, по 

видозміні форми носа чи молочних залоз, то хірург повинен підтвердити своє 

право на проведення такої операції посвідченням про проходження курсів 

вдосконалення з певного розділу пластичної хірургії (наприклад, пластичної 

хірургії обличчя або пластичної хірургії молочних залоз, відповідно). 
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Послуги в хірургії, в пластичній хірургії можуть здійснюватися відповідними 

медичними закладами та фізичними особами, які здійснюють приватну медичну 

практику, за умови їх належної кваліфікації.  

Договір про надання послуг у пластичній хірургії можна визначити як 

домовленість, за якою одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням 

другої сторони (замовника) із дотриманням законодавства про охорону здоров’я 

надати послугу в пластичній хірургії, яка може полягати у профілактиці, 

діагностиці, лікуванні та усуненні косметологічних дефектів, що проявляються у 

зв'язку з хворобами, травмами, патологічними станами, відповідній реабілітації, 

задоволенні інших естетичних потреб, а замовник зобов’язується оплатити 

виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Через відсутність у сучасному законодавстві України типових умов договору 

про надання послуг у пластичній хірургії, практикується їх укладення з 

урахуванням специфіки конкретної пластичної послуги та доцільності 

встановлення тих чи інших умов договору. 

Оскільки договір про надання послуг у пластичній хірургії є публічним, то 

відповідно до ч.2 ст. 633 ЦК України його умови встановлюються однаковими для 

всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані пільги [190]. Дану норму не слід 

трактувати таким чином, що з кожною особою, яка звертається за наданням 

послуги в пластичній хірургії буде укладатися ідентичний договір. Натомість, вона 

означає те, що виконавець не може з певних власних переконань встановлювати 

більш чи менш сприятливі умови договору залежно від особи замовника, який до 

нього звернувся. Тобто, якщо виконавець і впроваджує у свою практику щось на 

кшталт програми лояльності, відповідно до якої можуть надаватися певні знижки, 

бонуси і т.п., то учасником такої програми може стати будь-який замовник на 

рівних умовах. 

Не менш важливою ознакою хірургічних послуг є їх безпечність. Якщо якість 

послуги в пластичній хірургії свідчить про досягнення реального результату, 

характеристики якого відповідають «задекларованому», то безпека послуги в 

пластичній хірургії свідчить про відсутність загрози здоров’ю і життю замовника. 
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Безпека, як і якість, залежить від приладів і засобів, які використовуються 

виконавцем, а також і від дій самого виконавця.  

Відповідно до ч.1 ст.44 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», у медичній практиці застосовуються методи профілактики, 

діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби, дозволені до застосування 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров'я [210]. Таке положення, на нашу думку, 

покликане гарантувати не лише безпеку, але і якість медичних послуг, в т.ч. і в 

пластичній хірургії.  

На практиці досить часто змішують поняття якість і безпека. Так, у справі № 

2-136 [285] позивач отримані внаслідок лазерної епіляції опіки пов’язував саме з 

неналежною якістю послуги. Суд у цій справі не розмежовував понять «якість» та 

«безпека». Таке ж саме трактування понять позивачем ми знаходимо у справі № 

757/17199/13-ц [304], однак суд не ототожнював ці поняття, а наслідки у вигляді 

опіків пов’язував з неналежними якістю і безпекою послуги.  

При наданні послуг у пластичній хірургії, як і всіх медичних, ознаки якості і 

безпеки тісно між собою переплетені, і неякісне надання послуги в пластичній 

хірургії може потягнути загрозливі наслідки для здоров’я або життя замовника, а 

тому їм варто приділити особливу увагу при укладенні договору. 

Відповідно до ч.1 ст.628 ЦК України, зміст договору про надання послуг у 

пластичній хірургії становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і 

погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного 

законодавства. 

Умова щодо строку у договорах про надання послуг у пластичній хірургії 

найчастіше вирішується шляхом вказівки на кількість процедур, сеансів тощо з 

визначенням інтервалів між ними. Досить часто дотримання строків між 

проведенням процедур є запорукою досягнення їх загальної мети, а тому умову 

щодо строку у договорах про надання послуг у пластичній хірургії можна 

оцінювати як істотну, що випливає із суті зобов’язання. 



189 
 

Інколи, зважаючи на характер косметологічного дефекту, індивідуальних 

властивостей організму людини, неможливо передбачити конкретний строк 

надання послуг у пластичній хірургії, натомість залишається можливим лише 

визначити «середньостатистичний», що характерний для певного виду послуг. На 

практиці питання щодо строку може і не вирішуватися, а сама послуга надається 

одноразово одразу ж після звернення до виконавця і погодження усіх істотних 

умов договору. 

Замовник - пацієнт може мати обов’язки щодо сприяння процесу 

профілактики, діагностики, лікування, реабілітації (зокрема, може бути 

передбачений обов’язок завчасно проінформувати про необхідність відміни, або 

зміни часу отримання послуги , наприклад, в пластичній хірургії. У випадку 

запізнення більш як на певний встановлений договором час, виконавець послуги 

матиме право перенести, або ж відмінити надання послуги) [55, с. 55-58].  

Відносини з надання послуг у пластичній хірургії ґрунтуються на довірі, що 

зумовлено особистим виконанням і відкритістю відносин між замовником і 

виконавцем. У разі виникнення потреби у наданні послуги в пластичній хірургії 

пацієнт звернеться до медичної установи, якій він довіряє. 

Пацієнт має право на безпеку послуг (п. 3 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про 

захист прав споживачів») Зазначене право також забезпечується ч. 3 ст. 42 Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», де сказано, що 

ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування визнаються 

допустимими, якщо вони відповідають сучасним науково обґрунтованим вимогам, 

спрямовані на відвернення реальної загрози життю та здоров’ю пацієнта, 

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 [210]. 

Замовник повинен слідувати вказівкам виконавця щодо процесу надання 

хірургічних послуг. При наданні послуг в пластичній хірургії даний обов’язок має 

надзвичайно велике значення, оскільки позитивний результат послуги часто 

залежить від дотримання певних вказівок виконавця після проходження 
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відповідної процедури, оскільки недотримання вказівок може мати негативні 

наслідки для здоров’я пацієнта.  

При наданні послуг з пластичної хірургії можуть виникати наступні ситуації. 

Перший варіант. Операція проведена без ускладнень, але не виправдала 

надій клієнта, і очікуваних результатів не досягнуто. Виникає конфліктна ситуація 

з непередбачуваним наслідком. Для позначення нереалістичних очікувань 

клієнта/пацієнта був навіть введений термін «дисморфофобія», або синдром 

Сірано де Бержерака. У цій ситуації необхідна допомога психолога і знання 

психологічних особливостей різних груп клієнтів. 

Тому особливістю договору про надання послуг у пластичній хірургії є 

неможливість виконавця забезпечити стовідсоткову гарантію досягнення 

результатів надання послуги. Виконавець послуги не може гарантувати майбутній 

медичний результат, оскільки корисний ефект медичної послуги міститься в 

самому її наданні без відчутного матеріального результату. Саме через неречовий 

характер результату для послуги в пластичній хірургії неможливо встановити, так 

би мовити, гарантійний строк. Виконання будь-якої роботи передбачає отримання 

результату в речовій формі, що уможливлює встановлення гарантійного строку на 

результат роботи [160, с. 52-56]. 

Другий варіант. Проведена операція закінчилася ускладненнями (що 

проявляються найближчим часом, або ж згодом), замовник пред'являє претензії 

виконавцю, може звернутися до суду. Наприклад, при проведенні мезотерапії з 

введенням складних коктейлів розвинулася алергічна або токсикоаллергічна 

реакція, що супроводжувалася не тільки місцевими змінами (дифузна гіперемія), 

але і різким погіршенням загального стану, брадикардією, зниженням 

артеріального тиску. Клієнтка була госпіталізована в реанімаційне відділення, в 

подальшому подала в суд. У процесі судового розгляду було з'ясовано, що 

виконавець проводив мезотерапію при відсутності медичної ліцензії, а препарати, 

що використовувались у складі коктейлю не були сертифіковані в Україні. 

Лікар, проводячи процедуру, і не припускав, що його дії можуть призвести 

до порушення таких нормативних актів, як Закону України «Основи законодавства 
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України про охорону здоров'я», Закону України «Про захист прав споживачів». 

Згідно з останнім, замовник має гарантоване право на якісні послуги (стаття 12), 

має право на відшкодування матеріальної шкоди, незалежно від того, були чи ні 

договірні відносини (стаття 17). Виконавець несе відповідальність за завдану 

шкоду незалежно від рівня знань (правових або медичних). 

Яскравим прикладом негативної реакції пацієнта на результат проведеної 

пластичної операції можуть слугувати матеріали судової справи №22ц-10008/2007 

[290], що розглядалася в Дніпропетровській області в 2007 році. 16.08.2004р. 

ОСОБА_1 звернулась до суду із позовом до Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Джерело» (далі – ТзОВ «Джерело») про відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди, завданих внаслідок некваліфікованих дій лікаря 

МПП медичної клініки «Оптимум» ОСОБА_3, яка провела їй операції з пластики 

грудей та носу. Позивачка просила стягнути з ТзОВ «Джерело» на її користь гроші 

в сумі 20000грн., які необхідні для проведення додаткових операцій з метою 

усунення негативних наслідків операції з пластики грудей, витрати на проведення 

експертизи в сумі 957грн.01коп.,транспортні витрати в сумі 87грн.28коп., а також 

моральну шкоду в сумі 50000грн. Згодом позивачка уточнила свої вимоги в 

частині стягнення матеріальної шкоди і просила стягнути з ТзОВ «Джерело» 

середню вартість відновлюючих операцій з пластики грудей, яка складає 37200грн. 

Рішенням Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 09 грудня 2005 року 

позов ОСОБИ_1 задоволено частково, на її користь стягнено з ТзОВ «Джерело» 

матеріальні збитки в сумі 2700грн., понесені витрати за проведення експертизи в 

сумі 957грн.01коп., транспортні витрати в сумі 87грн.28коп., а також 10000грн. 

моральної шкоди, в іншій частині позову відмовлено. 

В тому разі, якщо шкода завдана лікарем, який зареєстрований як суб’єкт 

підприємницької діяльності і, маючи ліцензію на медичну практику, надає медичні 

послуги, відповідальність за завдану пацієнтові шкоду несе він. 

В даному випадку можна зазначити матеріали вже згаданої справи № 22ц-

10008/2007, що розглядалася Апеляційним судом Дніпропетровської області в 2007 

році. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції дійшов висновку про те, 
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що медичні послуги позивачці надавалися МПП Клініка «Оптимум», а не 

приватним підприємцем ОСОБОЮ_3, тому відшкодовувати нанесену позивачці 

шкоду повинна юридична особа – ТзОВ «Джерело». 

Проте із таким висновком погодитися не можна з наступних підстав. 

Згідно п. 1 трудових угод від 01.05.2002р. та 14.01.2004р. між ТзОВ 

«Джерело» та ОСОБА_3, остання зобов'язана виконувати послуги з 

консультування клієнтів з питань застосування відновної (пластичної) хірургії 

щелепно-лицевої та шийної ділянок, змінювання контурів різних ділянок тіла 

методом гелієвих ін'єкцій; послуги з лікування травм щелепно-лицевої та шийної 

ділянок, послуги з усунення вроджених і набутих вад та дефектів, що потребують 

хірургічного стоматологічного втручання. 

В пункті 8.2 цих угод ТзОВ «Джерело» дозволило ОСОБІ_3 

використовувати площі, майно та послуги медичного персоналу МПП Клініка 

«Оптимум» філії ТзОВ «Джерело» з метою виконання щелепно-лицевих 

операційних втручань як приватному підприємцю згідно свідоцтва про державну 

реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи НОМЕР_1. та 

ліцензії серії НОМЕР_2.; змінювання контурів різних ділянок тіла методом 

гелієвих ін'єкцій та інших нетрадиційних методів, що не потребують ліцензування, 

але для виконання яких потрібні додаткові умови. 

Відповідно пункту 33 трудової угоди ТзОВ «Джерело» не заперечує, щоб 

оплату за послуги, які виконує ОСОБА_3 в якості приватного підприємця та 

видачу розрахункових квитанцій про надання послуг виконували реєстратори 

МПП Клініка «Оптимум». 

Оскільки ОСОБА_3 виконувала послуги щодо змінювання контурів 

молочних залоз методом гелієвих ін'єкцій, а також лицеве операційне втручання 

(ніс), колегія суддів вважає, що ці операції виконані відповідачкою ОСОБОЮ_3 

саме як приватним підприємцем, а не як працівником МПП Клініка «Оптимум». 

Висновок колегії суддів ґрунтується також на тій обставині, що, як 

убачається із матеріалів справи, кошти в сумі 7500грн. та 2700грн., які ОСОБА_1 
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сплатила за медичні операції, заявлені приватним підприємцем ОСОБОЮ_3 як 

особистий дохід від підприємницької діяльності. 

Той факт, що позивачка ОСОБА_4 не була повідомлена про те, що лікар 

ОСОБА_3 діє як приватний підприємець, а не працівник клініки, не має правового 

значення, оскільки згідно із нормами діючого на момент виникнення спірних 

правовідносин цивільного законодавства (в різні періоди часу – відповідно ст.440 

ЦК України 1963р. та ст. 1166 ЦК України 2003р.) відшкодувати завдану шкоду 

повинна особа, яка винна в завданні такої шкоди, а на роботодавця покладений 

обов'язок відшкодувати шкоду, завдану працівником лише при виконання 

трудових обов'язків (відповідно ст. 456 ЦК України 1963р. та ст. 1172 ЦК України 

2003р.). 

За таких обставин колегія суддів вирішила, що належним відповідачем по 

даній справі є відповідачка ОСОБА_3, а не ТзОВ «Джерело». 

У зв'язку з цим особливої актуальності набувають питання якості надання 

хірургічних послуг і професійної підготовки кадрів, знання та дотримання 

нормативно-правової бази. 

Кваліфіковані послуги в пластичній хірургії, які очікують отримати пацієнт, 

можливі лише при високому професіоналізмі фахівців, заснованому на глибоких 

знаннях про функціонування шкіри, її взаємозв'язку з патологією та 

функціонуванням внутрішніх органів. 

В даний час послуги в пластичній хірургії надають спеціалізовані медичні 

установи. У даних закладах надаються медичні послуги і проводиться реабілітація 

після деяких захворювань шкіри, що супроводжуються косметичними дефектами 

(рубці, хвороби волосся, судин та ін.). 

Всі медичні втручання (методи діагностики, лікування та профілактики, 

пов'язані з впливом на організм людини) повинні здійснюватися відповідно до ст. 

42-44 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»: 

перед проведенням процедур виконавець зобов'язаний пояснити замовнику в 

доступній формі мету запропонованих процедур, можливі результати впливу, в 

тому числі ризики ускладнень [247]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843498/ed_2006_12_22/pravo1/T030435.html?pravo=1#843498
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843498/ed_2006_12_22/pravo1/T030435.html?pravo=1#843498
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844269/ed_2006_12_22/pravo1/T030435.html?pravo=1#844269
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844275/ed_2006_12_22/pravo1/T030435.html?pravo=1#844275
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844275/ed_2006_12_22/pravo1/T030435.html?pravo=1#844275
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844275/ed_2006_12_22/pravo1/T030435.html?pravo=1#844275
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Виокремлено наступні особливості послуги в пластичній хірургії: 

 це діяльність, яку можуть здійснювати лише певні суб’єкти; 

 ця діяльність здійснюється для задоволення естетичних потреб; 

 результатом послуги в пластичній хірургії виступає певна зміна 

зовнішнього вигляду тіла людини (його частини); 

 результат послуги в пластичній хірургії не завжди може бути 

гарантований особою, яка її надає, оскільки: деякі послуги в пластичній хірургії 

вимагають належних дій з боку особи, яка звернулася за наданням послуги, а 

також тому, що індивідуальні властивості кожного людського організму не завжди 

можна до кінця врахувати; більше того, не завжди можна зрозуміти дійсних 

побажань особи і її уявлень щодо результату послуги в пластичній хірургії. 

Проаналізувавши природу послуги в пластичній хірургії, можна зробити 

висновок, що вона є видом медичної послуги.  

Таким чином, особливість договорів про надання хірургічних послуг 

зумовлюється специфікою їх предмету. Особливостями даних договорів є: 

 вони належать до групи так званих алеаторних (ризикових) правочинів. 

Однак, вони мають гарантувати безпеку хірургічних послуг для замовника; 

 такі договори передбачають обов’язок ініціативного надання 

виконавцем (тобто за власною ініціативою, яка не потребує попередньої згоди чи 

погодження) замовникові інформації, яка об’єктивно дає змогу прийняти свідоме 

рішення завдяки розкриттю в доступній формі можливої небезпеки, яку криє в собі 

хірургічна послуга, її супутні та подальші наслідки; 

 дуже часто договори про надання хірургічних послуг є договорами 

приєднання. Відтак, замовнику пропонується вже готовий формуляр договору. 

Однак використання формулярів виконавцем попри їх зручність не завжди 

дозволяє врахувати індивідуальні особливості і потреби замовника; 

 неможливість виконавця забезпечити стовідсоткову гарантію 

досягнення запланованих результатів хірургічної послуги. 
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3.2 Договір про надання стоматологічних послуг 

 

Термін «стоматологія» походитֺь від грецькиֺх слів «stoma»+«logos» і означає 

«вчення про органи ротової порожниֺни». Стоматоֺлогія в сучасноֺму розумінֺні 

цього терміну – галузь клінічнֺої медицинֺи, яка вивчає хвороби зубів, слизовоֺї 

оболонкֺи, органів ротової порожниֺни, щелеп і обличчя, частковֺо шиї (щелепно-

лицевої ділянкиֺ), а також розроблֺяє методи їх діагносֺтики, лікуванֺня й 

профілаֺктики [26, с. 760]. 

Стоматологія як окрема галузи медицинֺи, що виникла в результֺаті злиття 

консервֺативного, оператиֺвного зуболікֺування і щелепноֺ-лицевої хірургіֺї, 

формуваֺлась протягоֺм багатьоֺх соліть. Зуболікֺування зародилֺося в глибоку 

давнину і до ХVI-XVII ст. розвиваֺлося поза «офіційною» медичноֺю наукою. 

У процесі формуваֺння стоматоֺлогії як єдиної клінічнֺої дисциплֺіни, у 30-х 

роках ХХ ст. відбулаֺся диференֺціація її на три основниֺх розділи: хірургіֺчну, 

терапевֺтичну й ортопедֺичну стоматоֺлогію [211, с. 8]. 

Основи державнֺої стоматоֺлогічної допомогֺи в Україні були визначеֺні у 

квітні 1920р. Наказом «Про державнֺу організֺацію зуболікֺарської допомогֺи в 

Українсֺькій республֺіці», яким узаконеֺно її як загальнֺодоступну і безоплаֺтну, з 

профілаֺктичною спрямовֺаністю. 

Відповідно до Розділу І Перелікֺу платних послуг, які можуть надаватֺися в 

державнֺих та комуналֺьних закладаֺх охорони здоров'я, вищих медичниֺх 

навчальֺних закладаֺх та науковоֺ-дослідних установֺах, до послуг, що надаютьֺся 

згідно з функціоֺнальними повноваֺженнями державнֺими і комуналֺьними 

закладаֺми охорони здоров'я, належитֺь зубне протезуֺвання, стоматоֺлогічна 

допомогֺа, що подаєтьֺся населенֺню госпрозֺрахунковими відділеֺннями, кабінетֺами 

закладіֺв охорони здоров'я [224]. 

Стоматологічні послуги сьогоднֺі – одні з наймасоֺвіших видів медичниֺх 

послуг населенֺню України, що посідає в структуֺрі амбулатֺорно-поліклінічних 

послуг друге місце після зверненֺь до лікарівֺ-терапевтів. Питома вага 
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стоматоֺлогічної захворюֺваності в загальнֺій захворюֺваності населенֺня за 

зверненֺням сягає понад 16%. Зверненֺня за стоматоֺлогічними послугаֺми займає 

друге місце після зверненֺня до лікарівֺ-терапевтів, більше 90% населенֺня хворіє на 

карієс, 40% – на пародонֺтит та пародонֺтоз [212, с. 9]. 

Сучасна стоматоֺлогія є високо спеціалֺізованим науковиֺм і трудоміֺстким 

соціальֺно значущиֺм виробниֺцтвом з чіткою медико-клінічною, біологіֺчною, 

організֺаційно-економічною та правовоֺю специфіֺкою. У загальнֺій моделі 

формуваֺння та реалізаֺції державнֺої політикֺи України в галузі охорони здоров’я 

вона посідає одне з провіднֺих місць. 

Стаття 13 Конвенцֺії МОП 1969 р. № 130 «Про медичну допомогֺу і допомогֺу 

у зв'язку із захворюֺванням» [122] передбаֺчає, що громадяֺни кожної з країн, які 

ратифікֺували цей докуменֺт, повинні одержувֺати стоматоֺлогічну допомогֺу, якщо 

це передбаֺчено націонаֺльним законодֺавством; медичну реабіліֺтацію, у тому числі 

надання, ремонт і заміну протезіֺв або ортопедֺичних засобів, якщо це передбаֺчено 

націонаֺльним законодֺавством. 

На сьогоднֺішній день у законодֺавчих актах відсутнֺі норми, які визначаֺють 

поняття та регулююֺть порядок укладенֺня договорֺу про надання стоматоֺлогічних 

послуг. Але ст. 3 та ст. 627 Цивільнֺого кодексу України передбаֺчають принцип 

свободи договорֺу, тобто можливіֺсть укладенֺня будь-якого виду договорֺу, що не 

суперечֺить вимогам закону та моральнֺим засадам суспільֺства.  

Отже, щоб охарактֺеризувати договір про надання стоматоֺлогічних послуг, 

ми відштовֺхуємося від загальнֺих положенֺь про договір, загальнֺих положенֺь про 

послуги Цивільнֺого кодексу України, а також – спеціалֺьного медичноֺго 

законодֺавства. 

Відтак, договір про надання стоматоֺлогічних послуг можна визначиֺти як 

домовлеֺність, за якою одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданнֺям 

другої сторони (замовника) із дотримаֺнням законодֺавства про охорону здоров’я, 

надати послугу стоматоֺлогічного характеֺру, яка спрямовֺана на профілаֺктику 

захворюֺвань зубів, слизовоֺї оболонкֺи, органів ротової порожниֺни, щелеп і 

обличчя, частковֺо шиї (щелепно-лицевої ділянкиֺ) їх діагносֺтику та лікуванֺня, що 
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має самостіֺйне закінчеֺне значеннֺя, а замовниֺк зобов’язується оплатитֺи 

виконавֺцеві зазначеֺну послугу, якщо інше не встановֺлено договорֺом або законом.  

Сторонами в договорֺі про надання стоматоֺлогічних послуг є медичні 

працівнֺики, які наділенֺі правом на зайняттֺя медичноֺю діяльніֺстю, а саме на 

надання стоматоֺлогічних послуг, отрималֺи вищу або середню медичну освіту в 

Україні, мають диплом і спеціалֺьне звання (кваліфікацію) та пацієнтֺи, тобто 

особи, які звернулֺися до медичноֺї установֺи за наданняֺм стоматоֺлогічних послуг, 

шляхом укладенֺня цивільнֺо- правовоֺго договорֺу. 

Відповідно до Глосаріֺю МАГАТЕ з питань безпеки медичниֺй працівнֺик 

(health profess ֺional) – це фізична особа, яка у відповіֺдності до належниֺх процедуֺр, 

прийнятֺих в країні, допущенֺа до професіֺйної роботи в областяֺх, пов'язаних зі 

здоров'ям людини (тобто в області терапії, стоматоֺлогії, хіропраֺктики, ортопедֺії, 

догляду за хворими, медичноֺї фізики, радіодіֺагностики та радіотеֺрапії, 

радіофаֺрмацевтики, гігієни праці) [61]. 

Однією з обов’язкових умов, що забезпеֺчують якість стоматоֺлогічних 

послуг, є проведеֺння ліцензуֺвання та акредитֺації лікувалֺьно-профілактичних 

закладіֺв. 

Стоматологічна послуга – є дією, що задоволֺьняє потребу того, хто її 

потребуֺє. Виготовֺляючи, наприклֺад, зубний протез лікар створює річ, тобто 

предмет зовнішнֺього матеріаֺльного світу. Цей предмет призначֺений для 

задоволֺення певних потреб конкретֺної людини. Діяльніֺсть з установֺки цього ж 

протезу в організֺмі пацієнтֺа не має матеріаֺльного характеֺру і тому не може 

розглядֺатися як створенֺня уречевлֺеного результֺату.  

Слід також відзначֺити, що медичні роботи, як і медичні послуги 

(наприклад, стоматоֺлогічні протезиֺ) не можуть бути переданֺі третім особам, 

оскількֺи, як правило, вони виготовֺлюються для кожного індивідֺуально чи 

підганяֺються під анатоміֺчну будову такого пацієнтֺа.  

В даному аспекті можна погодитֺися з Антоновֺим С.В. в тому, що медична 

робота, яка передбаֺчає виготовֺлення певного матеріаֺльного об’єкта (протез, 
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стимуляֺтор тощо), може розглядֺатися і як складовֺа медичноֺї послуги 

комплекֺсного типу [14, с. 43].  

Важливою складовֺою стоматоֺлогічної діяльноֺсті, окрім договорֺу про 

надання стоматоֺлогічних послуг, є інформоֺвана згода пацієнтֺа на медичне 

втручанֺня. У багатьоֺх медичниֺх установֺах згоду пацієнтֺа на медичне втручанֺня 

одержуюֺть лише, якщо буде потреба проведеֺння складноֺго діагносֺтичного 

досліджֺення або хірургіֺчної операціֺї. 

Однак в ст.39 та 43 Закону України «Основи законодֺавства України про 

охорону здоров'я» зазначеֺно, що інформоֺвана добровіֺльна згода повинна бути 

отриманֺа у пацієнтֺа при здійснеֺнні будь-якого медичноֺго втручанֺня. Важливо 

зрозуміֺти, що за законом остаточֺне рішення про надання медичниֺх послуг 

приймає сам пацієнт, а не лікар. Тому інформоֺвана добровіֺльна згода на надання 

стоматоֺлогічних послуг являє собою усвідомֺлене особистֺе рішення пацієнтֺа (його 

предстаֺвника), зробленֺе на основі отриманֺої від лікаря достовіֺрної, повної й 

всебічнֺої інформаֺції про мету, характеֺр, способи, наслідкֺи і альтернֺативні 

варіантֺи стоматоֺлогічного втручанֺня. При цьому обов’язок лікаря складаєֺться в 

наданні пацієнтֺові у доступнֺій формі всієї необхідֺної інформаֺції для того, щоб 

прийнятֺе ним рішення було правильֺним. 

Ми вважаємֺо, що особливֺої уваги при укладенֺні договорֺу про надання 

стоматоֺлогічних послуг заслугоֺвує інформаֺційна частина договорֺу. Лікар повинен 

завжди детальнֺо інформуֺвати свого пацієнтֺа[110, с. 97-98]. Значна увага повинна 

приділяֺтися основниֺм питанняֺм: 

 роз’яснення з приводу діагнозֺу. Дуже важливо, якщо від усвідомֺлення 

дійсногֺо стану справ залежитֺь рішення пацієнтֺа погодитֺися на метод лікуванֺня, 

який пропонуֺється; 

 інформування щодо плану лікуванֺня, методикֺи лікуванֺня. До даного 

питання відносиֺться і погоджеֺння приблизֺної ціни лікуванֺня. Лікар повинен 

також інформуֺвати хворого про існуючі альтернֺативні методи лікуванֺня; 

 інформувати про типові ризики, що пов’язані з лікуванֺням, про 

можливиֺй їх вплив на якість життя пацієнтֺа в майбутнֺьому. 
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Заслуговує на увагу питання методикֺи лікуванֺня у стоматоֺлогії. За 

сформовֺаною традиціֺєю минулих років оцінку професіֺйних дій медичниֺх 

працівнֺиків здійснюֺє судово-медична експертֺиза [208, с. 301]. 

На практицֺі медичні установֺи та пацієнтֺи досить часто допускаֺють помилки 

при вирішенֺні питання про призначֺення судової експертֺизи. Згідно з рішенняֺм 

Амур-Нижньодніпровського районноֺго суду м. Дніпропֺетровська [283] 

громадяֺнин П. звернувֺся в суд з вимогою про відшкодֺування шкоди, завданоֺї його 

здоров'ю, у результֺаті застосуֺвання стоматоֺлогічною клінікоֺю неправиֺльної 

методикֺи лікуванֺня. При розглядֺі справи в суді предстаֺвник стоматоֺлогічної 

клініки заявив клопотаֺння про проведеֺння експертֺизи: необхідֺно було встановֺити, 

чи були медичні маніпулֺяції, проведеֺні в стоматоֺлогічній клініці, причиноֺю 

завданнֺя шкоди здоров'ю громадяֺнина П. Предстаֺвник стоматоֺлогічної клініки не 

предстаֺвив суду перелікֺу експертֺних установ. Адвокат громадяֺнина П. 

запропоֺнував як установֺу для проведеֺння експертֺизи військоֺвий госпітаֺль. У 

результֺаті проведеֺного фахівцяֺми військоֺвого госпітаֺлю експертֺного досліджֺення 

була встановֺлена вина стоматоֺлогічної клініки. Згодом було встановֺлено, що по-

перше, у військоֺвому госпітаֺлі, де було призначֺене проведеֺння судової 

експертֺизи, немає фахівціֺв відповіֺдного профілю; по-друге, предстаֺвник 

стоматоֺлогічної клініки хотів предстаֺвити суду перелік судово-експертних установ 

для проведеֺнні судової експертֺизи, але злякавсֺя, що результֺати зазначеֺної 

експертֺизи можуть бути оскаржеֺні за мотивамֺи нібито наявної змови між 

експертֺною установֺою та стоматоֺлогічною клінікоֺю; по-третє, з'ясувавши, що 

експертֺиза проводиֺлася особами, що не володіюֺть достатнֺіми знаннямֺи, 

необхідֺними для проведеֺння експертֺизи, предстаֺвник стоматоֺлогічної клініки не 

скористֺався своїм процесуֺальним правом і не клопотаֺвся перед судом про 

призначֺення повторнֺої експертֺизи. 

Причинний зв'язок як умова цивільнֺо-правової відповіֺдальності є 

обов’язковим і для цивільнֺо-правової відповіֺдальності за порушенֺня у сфері 

надання медичниֺх послуг. Виконавֺець медичноֺї послуги несе цивільнֺо-правову 

відповіֺдальність при наявносֺті прямого та непрямоֺго причиннֺого зв'язку. 
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Укладення договорֺу про надання стоматоֺлогічних послуг він повинно бути 

скріплеֺно підписаֺми та печаткоֺю медичноֺго закладу. В тексті необхідֺно 

зазначиֺти, що договір складаєֺться в двох екземплֺярах (один для медичноֺї 

установֺи, інший – для пацієнтֺа).  

Недотримання письмовֺої форми договорֺу про надання стоматоֺлогічних 

послуг може потягнуֺти для сторін низку негативֺних наслідкֺів. На підтверֺдження 

цього варто навести такий приклад, проілюсֺтрований у рішенні Берегівֺського 

районноֺго суду Закарпаֺтської області про розгляд цивільнֺої справи за позовом 

ОСОБИ_1 до ОСОБИ_3 про стягненֺня заборгоֺваності за стоматоֺлогічне лікуванֺня 

зубів, в сумі 800 грн. [302]. 

Позов мотивувֺала тим, що 23.04.2012 р. приватнֺий лікар-стоматолог, 

прийнялֺа відповіֺдача, якому була надана стоматоֺлогічна допомогֺа, так як він 

скарживֺся на гострий біль у зубі. За бажанняֺм пацієнтֺа та усній домовлеֺності під 

анестезֺією були зняті зубні камені з усіх зубів верхньоֺї та нижньої щелепи та 

накладеֺна лікувалֺьна пов'язка з медикамֺентами для заживлеֺння, а також він 

отримав зубну пасту та щітку вартістֺю 80 грн. Стверджֺує, що лікуванֺня проведеֺно 

згідно прейскуֺранту цін, з яким ОСОБА_3 був попередֺньо ознайомֺлений та 

погодивֺся на загальнֺу суму 1000 грн. Відповіֺдач розрахуֺвався із позивачֺем лише 

частковֺо у сумі 200 грн., і за ним залишивֺся борг у сумі 800 грн. Повідомֺив, що 

поверне гроші 26.04.2012 року. Однак станом на сьогоднֺі сума боргу не сплаченֺа 

відповіֺдачем. 

Позивачка у судовомֺу засіданֺні позовні вимоги підтримֺала в повному обсязі, і 

пояснилֺа, що ОСОБА_3 прийшов до неї на прийом, скарживֺся на гострий біль у 

зубі. Оглянувֺши його, вона повідомֺила, що запломбֺувати зуб не можна одразу, 

потрібнֺо прочистֺити канали, і повернуֺтися через 3 дні для продовжֺення 

процедуֺри. Стоматоֺлог застосуֺвала комплекֺт «антиснід» вартістֺю 50 грн., зробила 

укол -анестезію вартістֺю 50 грн., медичну обробку трьох каналів вартістֺю 100 грн. 

Разом з тим, порадилֺа зняти зубний камінь, на що ОСОБА_3 погодивֺся. Нею було 

знято зубний камінь з 16 верхніх та 15 нижніх зубів. Після того повідомֺила його 

про вартістֺь проведеֺної прочистֺки – по 20 грн. за кожен із 31 зуба, в сумі 620 грн., 
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а також те, що він ще повинен заплатиֺти 50 грн. за анестезֺію з лідокаїֺном та 50 

грн. за дві лікувалֺьні накладкֺи для заживлеֺння ясен. Стверджֺує, що відповіֺдач 

також забрав зубну пасту та щітку, разом вартістֺю 80 грн.. В загальнֺому вийшла 

сума у 1000 грн., з яких відповіֺдач заплатиֺв 200 грн. Іншу суму обіцяв заплатиֺти 

26.04.2012 р., і залишив номер телефонֺу свого батька. Однак згодом ні відповіֺдач, 

ні батько не виявили бажання оплатитֺи суму боргу, так як це було дуже дорого для 

них. 

Відповідач у судовомֺу засіданֺні стверджֺує, що позивачֺка нічого йому 

попередֺньо не повідомֺляла про вартістֺь лікуванֺня, суму в розмірі 1000 грн. 

оголосиֺла після закінчеֺння лікуванֺня. Він оплатив лише 200 грн., іншу суму 

погодивֺся заплатиֺти 26.04.2012 р. Однак згодом, вияснивֺши, що подібне лікуванֺня 

коштує 60-100 грн. по телефонֺу відмовиֺвся виплачуֺвати залишкоֺву суму боргу. 

Стверджֺує, що жодного договорֺу про надання стоматоֺлогічних послуг між ним та 

позивачֺем не укладалֺось, істотні умови не були обговорֺені. 

Представник відповіֺдача у судовомֺу засіданֺні пояснив, що зубну пасту та 

щітку відповіֺдач у стоматоֺлога отримав у подарунֺок. Свідок ОСОБА_4 у 

судовомֺу засіданֺні показалֺа, що разом із своїми батьком та братом, відповіֺдачем 

ОСОБА_3 були у місті, коли останніֺй відчув гострий біль у зубі та вони разом 

пішли до стоматоֺлога. Попередֺньо її брат із ОСОБОЮ_1 про ціну не домовляֺлись, 

а через годину після початку лікуванֺня брат подзвонֺив свідку та повідомֺив, що 

стоматоֺлог попросиֺла 1000 грн. за надані послуги. З цієї суми вони сплатилֺи 200 

грн. 

Свідок ОСОБА_3 у судовомֺу засіданֺні показав, що він є батьком 

відповіֺдача, був свідком того, що ОСОБА_1 почала надаватֺи стоматоֺлогічні 

послуги його сину, і не повідомֺляла попередֺньо про ціну. Після того, як через 

годину вони з донькою прийшли до клініки, заплатиֺли лікарці 200 грн., залишок у 

сумі 800 грн. він відмовиֺвся платити позивачֺці та сказав сину, щоб також не 

платив. Вважає, що оплаченֺа сума повністֺю покриваֺє надані послуги. 

Суд в задоволֺенні позову відмовиֺв. 
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Згідно ст. 509 ЦК Україниֺ, зобов'язанням є правовіֺдношення, в якому одна 

сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) 

певну дію (передати майно, виконатֺи роботу, надати послугу, сплатитֺи гроші 

тощо) або утриматֺися від певної дії, а кредитоֺр має право вимагатֺи від боржникֺа 

виконанֺня його обов'язку. 

Відповідно до листа Вищого спеціалֺізованого суду України з розглядֺу 

цивільнֺих і кримінаֺльних справ «Про практикֺу застосуֺвання судами 

законодֺавства при вирішенֺні спорів із зобов'язань, що виникаюֺть із договорֺів та 

інших правочиֺнів» від 27.09.2012 р. № 10 1390/0/4-12, за змістом статті 901 ЦК 

Україниֺ договір про надання послуг є складниֺм зобов'язанням, що складаєֺться з 

двох органічֺно поєднанֺих між собою зобов'язань: по-перше, правовіֺдношення, в 

якому виконавֺець повинен надати послугу, а замовниֺк наділенֺий правом вимагатֺи 

виконанֺня цього обов'язку; по-друге, правовіֺдношення, в якому замовниֺк 

зобов'язаний оплатитֺи надану послугу, а виконавֺець має право вимагатֺи від 

замовниֺка відповіֺдної оплати. 

У частині третій статті 510 ЦК Україниֺ визначеֺно, що якщо кожна із сторін у 

зобов'язанні має одночасֺно і права, і обов'язки, вона вважаєтֺься боржникֺом у тому, 

що вона зобов'язана вчинити на користь другої сторони, і одночасֺно кредитоֺром у 

тому, що вона має право вимагатֺи від неї. 

Згідно ст. 903 ЦК Україниֺ, якщо договорֺом передбаֺчено надання послуг за 

плату, замовниֺк зобов'язаний оплатитֺи надану йому послугу в розмірі, у строки та 

в порядку, що встановֺлені договорֺом. Наслідкֺом порушенֺня виконанֺня 

зобов'язання є відшкодֺування збитків. 

Однак згідно ст. 638 ЦК Україниֺ, договір є укладенֺим, якщо сторони в 

належніֺй формі досягли згоди з усіх істотниֺх умов договорֺу. Виходячֺи із змісту 

статей 901 та 632 ЦК Україниֺ, для договір про надання послуг є оплатниֺм, та 

однією із його істотниֺх умов є ціна договорֺу. 

Так як судом встановֺлено, що позивачֺка та відповіֺдач не досягли згоди щодо 

ціни договорֺу, а саме – ОСОБА_1 перед здійснеֺнням лікуванֺня не повідомֺила 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843578/ed_2013_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843578
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843985/ed_2013_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843985
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843985/ed_2013_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843985
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843579/ed_2013_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843579
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843987/ed_2013_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843987
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843712/ed_2013_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843712
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843985/ed_2013_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843985
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843705/ed_2013_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843705
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пацієнтֺа ОСОБУ_3 про ціну, і він не погодивֺся, тому слід вважати даний договір 

неукладֺеним. 

Крім того, позовні вимоги не можуть підтверֺджуватися актом-заключенням 

про надання стоматоֺлогічних послуг та амбулатֺорною карткою, так як він 

складенֺий в одностоֺронньому порядку, з ним відповіֺдач не був ознайомֺлений 

належниֺм чином в день лікуванֺня і в судовомֺу засіданֺні не погодивֺся із вказаниֺм 

актом. 

Слід зазначиֺти, що відповіֺдно до п. 4.2 Наказу Міністеֺрства охорони 

здоров'я «Про затвердֺження Ліцензіֺйних умов проваджֺення господаֺрської 

діяльноֺсті з медичноֺї практикֺи», у разі надання платних послуг ліцензіֺат 

зобов'язаний видати споживаֺчеві розрахуֺнковий докуменֺт, що засвідчֺує факт 

виконанֺня роботи, надання платної послуги, відповіֺдно до Закону України «Про 

захист прав споживаֺчів». Це саме підтверֺджує і ч. 8 ст. 10 Закону України «Про 

захист прав споживаֺчів». Однак в порушенֺня названиֺх норм розрахуֺнковий 

докуменֺт (квитанція і т. п.) позивачֺем відповіֺдачу не була надана. 

На підставֺі ст. 88 ЦПК Україниֺ, підлягаֺють стягненֺню з позивачֺа на користь 

відповіֺдача докуменֺтально підтверֺджені судові витрати – 300 гривень за надання 

юридичнֺої допомогֺи, що не виходитֺь за граничнֺі рамки, встановֺлені Законом 

України «Про граничнֺий розмір компенсֺації витрат на правову допомогֺу у 

цивільнֺих та адмінісֺтративних справахֺ». 

В задоволֺенні позовноֺї заяви ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про стягненֺня боргу 

було відмовлֺено. 

Отже, письмовֺий варіант договорֺу про надання стоматоֺлогічних послуг має 

низку переваг: 

 дисциплінування пацієнтֺа та лікаря-стоматолога при прийнятֺті 

рішення щодо медичноֺго втручанֺня, адже ставлячֺи підпис під докуменֺтом, 

сторони розуміюֺть, що підписаֺний ними договір має юридичнֺу силу; 

 лікар-стоматолог має можливіֺсть заздалеֺгідь підготуֺвати письмовֺу 

форму договорֺу, передбаֺчивши та врахуваֺвши всі можливі варіантֺи розвиткֺу 

подій; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_12_02/pravo1/T102300.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_12_02/pravo1/T102300.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605146/ed_2012_12_02/pravo1/T102300.html?pravo=1#605146
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605146/ed_2012_12_02/pravo1/T102300.html?pravo=1#605146
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1853/ed_2012_12_01/pravo1/T041618.html?pravo=1#1853
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 пацієнт має можливіֺсть уважно ознайомֺитися з запропоֺнованими 

методамֺи втручанֺня, їх можливиֺми наслідкֺами та ціною; 

 можливість викорисֺтання письмовֺої форми договорֺу про надання 

стоматоֺлогічних послуг у досудовֺих та судових інстанцֺіях; 

 договір про надання стоматоֺлогічних послуг може містити додатки, 

наприклֺад, порядок розрахуֺнків, строки виконанֺня втручанֺь тощо. 

Варто звернутֺи увагу на те, що на практицֺі, формами письмовֺої згоди 

пацієнтֺа на те чи інше платне стоматоֺлогічне втручанֺня може бути підпис 

пацієнтֺа в амбулатֺорній картці під записом лікаря про проведеֺне медичне 

втручанֺня. Це є найбільֺш поширенֺий спосіб фіксаціֺї інформоֺваної згоди, який 

доцільнֺо викорисֺтовувати, на наш розсуд, при проведеֺнні плановиֺх досліджֺень та 

втручанֺь, які можуть мати мінімалֺьні ускладнֺення для пацієнтֺа. Недолікֺом такого 

методу є те, що лікар практичֺно не в змозі описати в медичніֺй картці всі перевагֺи 

та недолікֺи запропоֺнованого методу втручанֺня, та інші клінічнֺі аспекти, 

включаюֺчи й юридичнֺі, наприклֺад, права та обов’язки сторін, ціна договорֺу, 

відповіֺдальність сторін тощо. Як правило, запис у медичніֺй картці містить 

наступнֺу інформаֺцію: загальнֺий стан та стан стоматоֺлогічного здоров'я, 

запропоֺнований план обстежеֺння та лікуванֺня, скарги, деякі анамнесֺтичні данні, 

діагноз, описаннֺя методу лікуванֺня, фіксаціֺя наступнֺої дати візити. Слід 

наголосֺити на тому, що опис вищевкаֺзаних пунктів здійснюֺється після проведеֺння 

медичноֺго втручанֺня, а пацієнт дає попередֺню усну згоду, що є суттєвиֺм 

недолікֺом такого методу. Оскількֺи підпис пацієнтֺа в медичніֺй картці найбільֺш 

широко викорисֺтовується в приватнֺих стоматоֺлогічних закладаֺх, то адмінісֺтрація 

повинна взяти за правило не проводиֺти остаточֺних розрахуֺнків пацієнтֺа за 

прийом без описаноֺї медичноֺї картки, яка повинна бути обов’язковим додаткоֺм до 

договорֺу про надання стоматоֺлогічних послуг. 

Щодо порядку розрахуֺнків за стоматоֺлогічні послуги, то він визначаֺється 

договорֺом між сторонаֺми. На практицֺі пацієнтֺи нерідко відмовлֺяються від 

замовлеֺних та практичֺно виконанֺих медичниֺх послуг (робіт). У стоматоֺлогії 

пацієнтֺи інколи вимагаюֺть безоплаֺтного переробֺлення якісних ортопедֺичних 
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конструֺкцій, зауважуֺючи, що вони їм «уже не підходяֺть». У такому разі лише 

письмовֺий договір допоможֺе виконавֺцеві отриматֺи не тільки повне 

відшкодֺування своїх витрат, а й стягнутֺи (залишити) плату за виконанֺі послуги. 

До того ж стаття 10 Закону України «Про захист прав споживаֺчів» передбаֺчає, що 

у разі, якщо велику частину обсягу роботи (послуги) вже виконанֺо (понад 75 % 

загальнֺого обсягу), споживаֺч має право розірваֺти договір лише щодо частини 

послуги (роботи), що залишилֺася [235]. 

Необхідно врахуваֺти ту обставиֺну, що через високий ступінь неоднорֺідності 

стоматоֺлогічних послуг їх абсолютֺна уніфікаֺція значною мірою утруднеֺна. 

Тимчасоֺм можна викорисֺтати різні підходи до класифіֺкації стоматоֺлогічних 

послуг.  

За функціональним призначֺенням стоматоֺлогічні послуги визначаֺються як: 

- лікувалֺьно-діагностичні – спрямовֺані на встановֺлення діагнозֺу або 

лікуванֺня захворюֺвання; 

- профілаֺктичні – спрямовֺані на попередֺження захворюֺвання (професійна 

гігієна порожниֺни рота, санітарֺну освіту); 

- реабіліֺтаційні – пов'язані з соціальֺною та медичноֺю реабіліֺтацією хворих 

(протезування зубів). 

Крім того, за функціональною ознакою серед стоматоֺлогічних послуг можна 

виділитֺи: 

- матеріальні послуги – пов'язані з необхідֺністю робіт з виготовֺлення 

або відновлֺення (зміни, збережеֺння) споживчֺих властивֺостей виробів 

стоматоֺлогічного призначֺення (зубних і щелепноֺ-лицьових протезіֺв, 

ортодонֺтичних апаратіֺв тощо); 

- нематеріальні послуги – забезпеֺчують підтримֺання та відновлֺення 

здоров'я пацієнтֺа без необхідֺності виконанֺня зазначеֺних робіт. 

Враховуючи класифіֺкацію стоматоֺлогічних послуг за медичниֺм критеріֺєм, 

вважаємֺо за необхідֺне здійсниֺти поділ договорֺів про надання стоматоֺлогічних 

послуг за ступенеֺм складноֺсті: 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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1) Договір про надання простих стоматоֺлогічних послуг. В даному 

випадку проста стоматоֺлогічна послуга є неподілֺьною послугоֺю. Фахівецֺь 

пропонуֺє пацієнтֺу лише один елемент профілаֺктики, діагносֺтики або лікуванֺня. 

Цивільнֺо-правовий договір про надання простих стоматоֺлогічних послуг повинен 

бути укладенֺий за наступнֺою формулоֺю: «пацієнт» + «фахівець» = «один елемент 

профілаֺктики, діагносֺтики або лікуванֺня». 

2) Договір про надання складниֺх стоматоֺлогічних послуг. Даний договір 

характеֺризується набором простих стоматоֺлогічних послуг, що вимагає для своєї 

реалізаֺції певного складу персонаֺлу, спеціалֺьних приміщеֺнь, технічнֺого 

оснащенֺня і т.п. Цивільнֺо-правовий договір про надання складниֺх 

стоматоֺлогічних послуг повинен бути укладенֺий за наступнֺою формулоֺю: 

«пацієнт» + «комплекс простих послуг» = «етап  профілаֺктики, діагносֺтики або 

лікуванֺня». 

3) Договір про надання комплекֺсних стоматоֺлогічних послуг. Даний 

договір характеֺризується набором складниֺх і простих стоматоֺлогічних послуг, що 

закінчуֺється або проведеֺнням профілаֺктики, або встановֺленням діагнозֺу, або 

закінчеֺнням проведеֺння певного етапу лікуванֺня (наприклад, санація порожниֺни 

рота, протезуֺвання тощо). Цивільнֺо-правовий договір про надання комплекֺсних 

стоматоֺлогічних послуг повинен бути укладенֺий за наступнֺою формулоֺю: 

«пацієнт» + «прості + складні послугиֺ» = «проведення профілаֺктики, установֺлення 

діагнозֺу або закінчеֺння проведеֺння повного етапу лікуванֺня». 

В підрозділі 2.3 дисертаційного дослідження «Зміст договору про надання 

медичних послуг» аналізувалася одна з істотних умов договору про надання 

медичних послуг – право на належну якість послуг. Забезпечення якості 

стоматологічної послуги – це досить складна проблема організації цілого 

комплексу адміністративних, медичних і технічних заходів, спрямованих на 

досягнення й збереження нормативного рівня якості. 

Лікар зобов’язаний вчасно інформуֺвати пацієнтֺа про те, що недотриֺмання 

пацієнтֺом певних правил або рекоменֺдацій може знизити якість стоматоֺлогічної 

послуги. У контексֺті такого інформуֺвання пацієнтֺа необхідֺно також згадати і про 
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порядок подальшֺого отриманֺня інформаֺції про вже надані за договорֺом медичні 

послуги. Це стосуєтֺься ознайомֺлення з медичноֺю докуменֺтацією, надання 

виписок з медичноֺї картки, результֺатів стоматоֺлогічних досліджֺень тощо. У 

договорֺі про надання стоматоֺлогічних послуг можна зробити посиланֺня на 

внутрішֺні інструкֺції, що визначаֺють порядок ознайомֺлення пацієнтֺів з медичноֺю 

докуменֺтацією та умови її видачі. 

Якість стоматоֺлогічної послуги – це сукупніֺсть її властивֺостей і 

характеֺристик, що відносяֺться до спроможֺності послуги задоволֺьняти життєві 

потреби пацієнтֺа. 

Зазначений норматиֺвний рівень якості визначаֺється відповіֺдними 

стандарֺтами. Стандарֺтизація стоматоֺлогічних послуг – це діяльніֺсть, спрямовֺана 

на досягнеֺння оптималֺьного ступеня впорядкֺування в області стоматоֺлогічних 

послуг за допомогֺою встановֺлення відповіֺдних показниֺків якості їх надання. У 

свою чергу, процедуֺра докуменֺтального підтверֺдження відповіֺдності 

стоматоֺлогічної послуги конкретֺному стандарֺту називаєֺться сертифіֺкацією. 

По суті, стандарֺти повинні містити основні технолоֺгічні правила надання 

стоматоֺлогічних послуг. Тому питання стандарֺтів є ключовиֺм у вирішенֺні 

проблемֺи керуванֺня якістю стоматоֺлогічних послуг. Наявнісֺть стандарֺтів 

відносиֺться до числа основниֺх умов безпеки стоматоֺлогічних послуг для 

пацієнтֺів. У цьому випадку безпеку необхідֺно розумітֺи як відсутнֺість 

неприпуֺстимого ризику, пов’язаного з можливіֺстю завданнֺя шкоди. 

При укладенֺні договорֺу про надання стоматоֺлогічних послуг у пацієнтֺів і в 

лікарів виникаюֺть питання щодо гарантіֺй в стоматоֺлогії. Повсякдֺенна 

стоматоֺлогічна практикֺа, прийнятֺі Верховнֺою Радою України та Міністеֺрством 

охорони здоров'я України закони, накази, рекоменֺдації з гарантіֺй у стоматоֺлогії 

свідчатֺь про слабке законодֺавче забезпеֺчення цього виняткоֺво важливоֺго питання. 

На жаль, проблемֺа правовоֺго забезпеֺчення гарантіֺй якості стоматоֺлогічних послуг 

ще не знайшла належноֺго відобраֺження. 

Окрім строку, як істотноֺї умови договорֺу про надання стоматоֺлогічних 

послуг, сторони повинні передбаֺчити в договорֺі гарантіֺйний строк. Гарантіֺйний 
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строк повинен розглядֺатися як важливиֺй елемент професіֺйного стандарֺту якості 

стоматоֺлогічної послуги. Виконавֺці договорֺів про надання стоматоֺлогічних 

послуг пропонуֺють диференֺційовані гарантіֺйні терміни на збережеֺння пломб, 

накладеֺних при лікуванֺні карієсу зубів, які залежатֺь від матеріаֺлів, з яких вони 

виготовֺлені. Зазначеֺння гарантіֺйного строку в договорֺі може розглядֺатися і як 

захист пацієнтֺів від неякіснֺої роботи лікарів, і як засіб захисту лікарів від 

несправֺедливих, безпідсֺтавних зверненֺь пацієнтֺів. 

Стоматологічні заклади несуть відповіֺдальність за якість стоматоֺлогічних 

послуг. У зв’язку з цим виникає необхідֺність встановֺлення термініֺв гарантіֺї 

надання стоматоֺлогічних послуг.  

Виконавець, тобто відповіֺдна медична установֺа чи приватнֺий лікар, повинен 

особистֺо надати стоматоֺлогічні послуги, через своїх співробֺітників відповіֺдно до 

сучасниֺх досягнеֺнь медичноֺї науки. Якщо якість таких послуг буде порушенֺа, 

пацієнт (замовник медичноֺї послугиֺ) отримає право вимагатֺи:  

 безоплатного усуненнֺя недолікֺів у наданій стоматоֺлогічній послузі; 

 відповідного зменшенֺня ціни за надані стоматоֺлогічні послуги; 

 безоплатного повторнֺого надання стоматоֺлогічної послуги; 

 відшкодування завданиֺх збитків з усуненнֺя недолікֺів надання 

стоматоֺлогічних послуг. 

Для прикладֺу, деякі види медичниֺх послуг, хоча і не мають результֺату, але 

впливаюֺть на організֺм людини не тільки під час надання послуги. Сюди можна 

віднестֺи і наслідкֺи вживаннֺя певних медичниֺх препараֺтів, і проведеֺння певних 

процедуֺр, операціֺй. Такі види медичниֺх послуг, як стоматоֺлогічні, завжди 

надають можливіֺсть пацієнтֺу зіткнутֺися з неякіснֺістю послуги через певний строк. 

Можна зробити висновоֺк, що не для всіх видів послуг можливо виявити недолікֺи 

під час їх надання. Отже, для стоматоֺлогічних послуг має бути передбаֺчений 

гарантіֺйний строк якості матеріаֺлізованих результֺатів. 

Пацієнт зобов’язаний сплатитֺи надану виконавֺцем у повному обсязі 

стоматоֺлогічну послугу після її надання, якщо інше не встановֺлено законом або 

договорֺом. Ціна стоматоֺлогічної послуги є твердою величинֺою. Необхідֺність 
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перевищֺення ціни може виникнуֺти, якщо за домовлеֺністю сторін передбаֺчено 

надання додаткоֺвої стоматоֺлогічної послуги із самостіֺйною ціною чи іншої 

медичноֺї послуги з вищою ціною. В першому і другому випадку це є окремою 

платою за різні медичні послуги, а не збільшеֺна плата за ту ж саму послугу. 

Виконавֺці платних стоматоֺлогічних послуг не можуть ігнорувֺати положенֺня 

цивільнֺого законодֺавства України щодо публічнֺості правовіֺдносин з надання 

стоматоֺлогічних послуг. Тому встановֺлення в договорֺах про надання 

стоматоֺлогічних послуг різних цін на однаковֺі медичні послуги для різних груп 

споживаֺчів буде несправֺедливим та може бути розцінеֺне як грубе порушенֺня 

вимого чинного законодֺавства. 

Порядок розрахуֺнків за наданні стоматоֺлогічні послуги визначаֺється 

договорֺом між сторонаֺми. Звісно, медичні заклади не повинні ігнорувֺати 

положенֺня Цивільнֺого кодексу України, Закону України «Про захист прав 

споживаֺчів» щодо ціни за наданні стоматоֺлогічні послуги. 

Комплексний аналіз літератֺурних джерел, в яких аналізуֺються договорֺи в 

сфері надання медичниֺх послуг, зокрема стоматоֺлогічних послуг, дає право 

стверджֺувати, що ні медична організֺація, ні пацієнт від дії вказаниֺх договорֺів не 

мають належноֺго юридичнֺого захисту. Адже більшісֺть бланків договорֺів 

(формулярів) мають очевиднֺі обмеженֺня їх змісту та недостаֺтню спрацьоֺваність з 

правовоֺї сторони. 

У багатьоֺх договорֺах міститьֺся вочевидֺь обтяжлиֺві для пацієнтֺа умови, 

пропонуֺвався не правовиֺй спосіб вирішенֺня спорів, не було характеֺристик, що 

індивідֺуалізують медичні послуги. Як висновоֺк, вказані недолікֺи можуть 

призвесֺти до несприяֺтливих юридичнֺих наслідкֺів як для пацієнтֺа, так і для 

медичниֺх організֺацій, які продовжֺують викорисֺтовувати такі зразки договорֺів. 

Нерідко допускаֺються наступнֺі помилки: 

1) оформлеֺння договірֺних відносиֺн з пацієнтֺами відбуваֺється шляхом 

складанֺня одного примірнֺика договорֺу, який залишаєֺться в медичніֺй установֺі, а в 

договорֺі зазначаֺється, що його примірнֺиків є два; 
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2) договір з пацієнтֺом від імені медичноֺї організֺації укладає лікуючиֺй лікар 

(який може предстаֺвляти медичну організֺацію тільки на підставֺі належниֺм чином 

оформлеֺної довіренֺості), а в договорֺі зазначаֺється, що він діє на підставֺі Статуту 

лікувалֺьно-профілактичного закладу; 

3) укладанֺня договорֺів про надання стоматоֺлогічних послуг з пацієнтֺом, 

який не пред’явив докуменֺта, що засвідчֺує особу, може призвесֺти до 

неможлиֺвості встановֺити особу боржникֺа з оплати та до визнаннֺя договорֺу 

недійснֺим. 

Виконання договорֺу, який містить певні правові помилки, також може 

спричинֺити негативֺні наслідкֺи, зокрема, неможлиֺвість притягнֺення винної 

сторони до відповіֺдальності. На практицֺі нерідко трапляєֺться, що медична 

організֺація не може стягнутֺи вартістֺь наданих стоматоֺлогічних послуг через те, 

що пацієнт надав неправиֺльні відомосֺті про себе чи вказав неправиֺльну адресу 

проживаֺння. Тому можливіֺсть виконанֺня умов договорֺу про надання 

стоматоֺлогічних послуг не слід пов’язувати лише з певними юридичнֺими діями. 

 

 

3.3 Договірні відносини у сфері трансплантації органів 

 

З початку свого існування трансплантологія поставила багато питань 

правового характеру, яких ще не доводилось вирішувати у процесі розвитку 

суспільства. Необхідність у досконалій правовій базі трансплантології пов’язана, 

насамперед, з особливими відносинами між донором і реципієнтом, специфіка 

яких полягає у рівному для кожного з них праві на життя. Гарантія основних прав і 

свобод людини і громадянина та, насамперед, права на життя, є показником 

цивілізованості держави. 

У 1932 року український лікар Юрій Вороний уперше в світі виконав 

пересадку нирки. О.Ніконенко зазначає: « Хоч би куди не приїхали, нас називають 

родоначальниками трансплантації, а ми як були такими родоначальниками, так 

ними й залишилися: від розвинених країн відстаємо приблизно на 30 років» [184, с. 
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5]. 

Історично склалось так, що регулювання відносин в медицині здійснювалось 

у відповідності з морально-етичними нормами, але прогрес трансплантології 

вимагав більш досконалої регламентації в цій сфері. На цьому етапі відбулась 

інтеграція медичної і правової наук, оскільки трансплантація органів і тканин 

вимагала дотримання особистих прав і свобод людини, чіткої юридичної 

регламентації їх проведення, з метою правового захисту пацієнтів і лікарів. 

Розвиток і вдосконалення правовідносин у сфері трансплантології відбувається й 

нині, паралельно новим досягненням медичної і юридичної науки, і тому цей 

процес продовжується. 

Основним у цьому процесі є не тільки формування трансплантології як 

медичної науки, але і її взаємодія з правовими науками, взаємний вплив медицини 

і юриспруденції. Очевидно, що потреба в правовій регламентації пересадок органів 

і тканин особливо гостро постала на етапі клінічних трансплантацій, коли 

внаслідок розвитку медицини і юриспруденції було обґрунтовано ідею 

необхідності правового захисту всіх учасників трансплантації – донора, реципієнта 

і медичних працівників. Розуміння закономірностей цього процесу сприяє 

ефективному вдосконаленню правової бази, яка регламентує медичну діяльність 

взагалі і трансплантацію органів і тканин зокрема, але чинне цивільне 

законодавство не відповідає об'єктивним потребам охорони прав пацієнта в умовах 

стрімкого науково-технічного прогресу і потребує удосконалення з погляду 

законодавчої техніки. 

Правову основу відносин трансплантології в Україні становить система 

законів, підзаконних нормативно-правових, а також міжнародно-правових актів, 

що регулюють відносини даної сфери. Потреба у досконалій правовій базі 

пов’язана, насамперед, із особливими відносинами між донором і реципієнтом, 

специфіка яких полягає у рівному для кожного з них праві на життя. Гарантія 

основних прав і свобод людини та громадянина, передусім права на життя, є 

показником цивілізованості держави, тому в розвинутих країнах здійснення 

трансплантації органів і тканин регулюється відповідними правовими актами.  
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В законодавстві України передбачено право на донорство або окремі його 

структурні елементи, зокрема, у Цивільному кодексі України (п. 7 ст. 281, ст.290), 

Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 

19.11.1992 р. (ст. 46, 47, 48), Законі України «Про трансплантацію органів та інших 

анатомічних матеріалів людині» від 16.07.1999р., Законі України «Про донорство 

крові та її компонентів» від 23.06.1995р., Законі України «Про заборону 

репродуктивного клонування людини» від 14.12.2004р., а також підзаконних 

нормативно-правових актах, що визначають окремі питання у сфері донорства, 

серед яких важливе місце посідають Інструкція щодо вилучення органів людини в 

донора-трупа, затверджена наказом МОЗ України від 25.09.2000р. №226, 

Інструкція щодо вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та 

фрагментів у донора-трупа, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 25.09.2000р. № 226, Перелік заходів щодо попередження передачі 

інфекційних захворювань при трансплантації органів та інших анатомічних 

матеріалів людині, затверджений наказом МОЗ України від 10.06.2004р. № 294, 

Наказ №155.24 від 12.03.09р. Про затвердження Інструкції заходів МОЗ та АМН 

України щодо виконання Державної цільової соціальної Програми 

«Трансплантація» на період до 2012 року, Наказ МОЗ України «Про затвердження 

Умов та порядку застосування штучного запліднення та імплантації ембріона 

(ембріонів) та методів їх проведення» № 24 від 04.02.1997р. З числа міжнародних 

нормативно-правових актів, котрі регулюють питання проведення трансплантації 

слід виділити такі як Конвенція про захист прав і гідності людини щодо 

застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину 

від 4 квітня 1997 року, Положення про трансплантацію фетальних тканин, 

прийняте 41-ою Всесвітньою медичною асамблеєю у вересні 1989 року, 

Декларація стосовно трансплантації людських органів, прийнята на 39-ій 

Всесвітній медичній асамблеї у жовтні 1987р., «Основні принципи трансплантації 

органів людини» прийняті Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 1991р., 

Резолюція «Про заборону купівлі – продажу людських органів», прийнята у 1989 

році на 42-й асамблеї ВООЗ.  
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3 1999 р. практичну діяльність трансплантологічної служби в Україні 

регулює Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людині» [244], прийнятий з урахуванням сучасного стану науки та 

рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я для визначення умов і 

порядку застосування трансплантації як спеціального методу лікування.  

Під анатомічними матеріалами, які підлягають трансплантації, розуміють 

органи людини, тканини і клітини. 

Під органами розуміються частини організму людини, що мають певну 

будову і спеціальне призначення(орган зору, серце, легені, печінка, нирки, 

підшлункова залоза з 12-палою кишкою, селезінка тощо), а під тканинами – 

речовини, що являють собою систему переважно однорідних клітин – м’які 

тканини (тверда мозкова оболонка, перикард), тканини опорно-рухового апарату 

(сухожилки м’язів, фрагменти ребер, колінний і плечовий суглоби тощо), 

артеріальні і венозні судини, клапани серця, аорти та інших великих судин, інші 

тканини (кістковий мозок, шкіра, зуби, трахея тощо). Тобто, медичні заклади 

можуть займатися трансплантацією або всіх вище перелічених органів, або тільки 

певних (наприклад, тільки тканин). Крім безпосередньо операцій з пересадки 

органів, медичні заклади можуть проводити діяльність, пов’язану з:вилученням 

гомотрансплантатів у живих донорів; вилученням анатомічних матеріалів у 

померлих донорів; зберігання і перевезення анатомічних матеріалів людини; 

виготовлення біоімплантатів. Таке групування проводиться у зв’язку з тим, що 

хірургічне втручання пов’язане з трансплантацією є досить ризикованим і для 

усунення непоправних наслідків для життя чи здоров'я пацієнта, необхідно щоб 

такі операції проводилися виключно в установах та закладах, які мають 

необхідний освітній, кваліфікаційний, матеріально-технічний рівень, тощо. 

Заклади охорони здоров'я, які не отримали відповідної акредитації, не мають права 

займатися діяльністю пов’язаною з трансплантацією. 

Доцільно наголосити на тому, що всі основні міжнародні документи, які 

регламентують питання трансплантації органів і тканин, передбачають заборону 

комерціалізації пересадок. Так, у п. 8 Декларації про трансплантацію органів 
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людини 1987 р., проголошено: «Засуджується купівля і продаж людських органів 

для трансплантації» [77]. У Положенні про торгівлю живими органами 1985р. 

зазначено, що 37-ма Всесвітня медична асамблея 1985 р. засудила «купівлю та 

продаж людських органів для трансплантації», закликавши уряди всіх країн вжити 

ефективних заходів, щоб запобігти комерційному використанню людських органів 

[221]. Конвенція про права людини і біомедицину 1997р. містить у ст. 21 

положення про те, що тіло людини і його частини не повинні бути джерелом 

отримання фінансової вигоди [123]. Стаття 18 Закону України «Про 

трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» закріплює 

положення, згідно з яким укладення угод, які передбачають купівлю-продаж 

органів або інших анатомічних матеріалів людини, за винятком кісткового мозку, 

забороняється і слугує гарантією дотримання цього міжнародно-правового 

стандарту в національному законодавстві. Якщо ж у джерелах говориться про 

вартість пересадки, наприклад, серця, то йдеться не про вартість органу, а про 

оплату медичних препаратів, витрат на утримання тощо.  

В юридичній літературі висловлена загальна думка про те, що комерційне 

використання органів має бути кримінально караним. У статті 5 Закону Республіки 

Білорусь «Про трансплантацію органів і тканин людини» міститься схоже 

положення про те, що органи і тканини людини не можуть бути об’єктом 

цивільно-правових операцій, за винятком операцій, що носять безвідплатний 

характер. Здійснення відшкодувальних операцій, а також рекламування потреб в 

органах і тканинах людини з метою пропозиції винагороди за їх здобуття тягне за 

собою кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Республіки 

Білорусь [95].  

Заборона на комерційне використання донорських органів діє в більшості 

країн світу, проте комерційні відносини в трансплантології існують. Це 

пояснюється тим, що медична установа, що здійснює вилучення, перетворюється 

на власника трансплантаційного матеріалу з очікуваними для неї (медичної 

установи) наслідками і діями як суб’єкта всього комплексу відносин, що 

виникають при поводженні з донорськими органами і тканинами. В умовах 
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ринкових відносин статус установи-власника трансформує органи і тканини, 

відокремлені і відчужені від людини, у об’єкти із статусом речей. Надання 

відокремленим від організму органам і тканинам людини статусу речей має своїм 

логічним наслідком визнання можливості їх купівлі-продажу, стираючи при цьому 

відмінність між річчю і існуванням людини як особистості. Неважко визначити 

міру суспільної небезпеки, можливої у разі ігнорування етичних цінностей як 

фундаментальних підстав соціального життя [49, с. 100-105].  

Отже, проблема оплатного чи безоплатного донорства органів пов’язана, в 

першу чергу, з визначенням правового режиму трансплантатів – органів і тканин, 

відокремлених від організму донора. Саме ці біологічні матеріали є об’єктом 

трансплантації.  

Трансплантація є особливим різновид медичних послуг, яка, поряд із 

загальними правилами про надання медичних послуг, потребує спеціального 

законодавчого регулювання, здатного врахувати всі особливості та нюанси цього 

інституту. Для виникнення правовідносин у трансплантології необхідним є 

наявність певного юридичного факту. Для проведення трансплантації необхідний 

юридичний склад, зокрема, волевиявлення особи, яка потребує пересадки, з одного 

боку, і згода медичної установи (трансплантологічного стаціонару) – з іншого. 

Інакше кажучи, для правових відносин між медичною установою і пацієнтом при 

трансплантації органів і тканин пропонується договірна форма, заснована на 

добровільному інформованому волевиявленні хворого (реципієнта) і згоді 

медичної установи. 

Трансплантація органів і тканин принципово відрізняється від інших методів 

традиційного лікування, насамперед, за суб'єктним складом. Крім виконавця 

медичних послуг – спеціалізованого медичного закладу, уповноваженого на 

проведення відповідних хірургічних операцій, і пацієнта-реципієнта, якому за 

медичними показаннями для порятунку життя необхідна пересадка органу 

(тканини), і відносинах трансплантації присутній також донор, волевиявлення 

якого є вирішальним для проведення трансплантації.  
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Отже, замість звичайних правовідносин, що виникають між двома суб'єктами 

- виконавцем медичних послуг і пацієнтом – при трансплантації виникає більш 

складне комплексне правовідношення, учасниками якого на першому етапі 

виступають донор і виконавець медичних послуг, а згодом – виконавець медичних 

послуг і реципієнт. 

Договір про надання медичних послуг між медичною організацією і 

реципієнтом (договір про трансплантацію), як і будь-який інший договір про 

надання медичних послуг, носить характер ризикової угоди. Неприпустимим є 

лише невиправданий ризик, коли ймовірність погіршення стану здоров'я пацієнта 

явно перевищує шанси на успіх. 

Таким чином, безпека медичної послуги завжди відносна і поєднується з 

можливістю найрізноманітніших ускладнень. Якість медичної послуги ніколи не 

може бути гарантовано, тому для її оцінки важливішим є навіть не фактичний 

результат, а адекватність, своєчасність дій, їх відповідність конкретній ситуації, 

навіть поза межами самої медичної послуги. 

Договори про надання трансплантаційних медичних послуг слід визнавати 

багатосторонніми, оплатним для пацієнта, публічними, консенсуальними, а також 

договорами приєднання. Договір про надання трансплантаційних послуг 

укладається за загальними правилами, визначеними ЦК України. Пропозиція про 

укладення договору виходить саме від пацієнта. При цьому офертою необхідно 

вважати заяву пацієнта про направлення його для надання трансплантаційної 

медичних послуг. Акцептом є рішення комісії медичної організації. 

Нам імпонує позиція А.В. Тихомирова, вважаючи, кращою письмову форму 

договору з таких міркувань: 

 при відсутності закріплених у письмовій формі умов у спірних 

ситуаціях можна послатися на їх відсутність в усному договорі; 

 за відсутності письмового викладу умов договору не виключена 

можливість невиконання виконавцем медичних послуг підвищених обов'язків, 

добровільно прийнятих ним за усною домовленістю; 



217 
 

 відсутність письмового викладу умов договору не дає також 

можливість визначити достовірно межі послуги, її фактичні межі; 

 за відсутності письмового договору не завжди очевидна правомірність 

обґрунтованого ризику, тобто при несприятливому результаті операції лікаря 

доведеться обґрунтовувати правомірність його дій не чіткими умовами договору, а 

реальними обставинами; 

 при невиконанні зобов'язань виконавець послуги несе відповідальність, 

«якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок 

непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом» [322, с. 52].  

В контексті викладеного вище матеріалу необхідно розглянути більш 

ґрунтовно такі проблемні питання, як права на донорство. За ст.290 ЦК України 

повнолітня дієздатна фізична особа має право бути донором крові, її компонентів, 

а також органів та інших анатомічних матеріалів та репродуктивних клітин. При 

цьому донорство здійснюється відповідно до закону, таким спеціальним законом є 

Закон України «Про донорство крові та її компонентів» [232]. Даний закон містить 

значну кількість невідповідностей щодо європейського законодавства. 

Ці суперечності носять системний характер та унеможливлюють дотримання 

європейських стандартів. Серед них, зокрема, відсутність визначень термінів 

«орган», «тканина», «людське застосування», «банк тканин», «серйозна 

несприятлива подія» тощо. Закон не враховує вимог ст.12 Директиви № 

2004/23/ЄС [368, p. 10-12] щодо забезпечення відповідності законодавству ЄС 

заохочувальних або публічних заходів на підтримку донорства людських тканин і 

клітин. Не враховані вимоги щодо придатності донорів крові та плазми, зокрема 

їхнього віку, адже донор має бути не молодше 18 і не старше 65 років. Існують 

обмеження й щодо донорства після 60 і після 65 років (Додаток ІІ Рекомендації 

Ради № 98/463/ЄС [3, annex2]). За думкою експертів, існують невідповідності й у 

сфері гарантування анонімності донорів. 

Подібні положення запобігають провадженню міжнародних стандартів 

сертифікації крові, її послідуючій перевірці за цими нормами та гарантуванню 

безпеки при переливанні. 
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Стаття 290 ЦК України побудована таким чином, щоб підкреслити 

важливість збереження життя людини за допомогою донорства. З точки зору 

суспільства перевагу слід надавати здоров’ю живої людини, хоч слід також 

поважати пам’ять померлого, яка включає і його тілесну недоторканність після 

смерті. У разі смерті фізичної особи члени її сім’ї або інші фізичні особи, 

уповноважені ними, мають право бути присутніми при дослідженні причин смерті 

та ознайомитися із висновками щодо причин смерті, а також мають право на 

оскарження цих висновків до суду. Назване право передбачено ст.285 ЦК України, 

що є складовою іншого права – права на охорону здоров’я [342]. 

Проблема створення ринку донорських органів і права на його існування, 

породила в суспільстві дві протилежні точки зору. Прибічники створення ринку 

посилаються на те, що збільшення донорських органів завдяки ринку принесе 

більшу користь, а фінансові стимули допоможуть як самим донорам, так і їхнім 

родичам у прийнятті рішення про вилучення органів. Оскільки хірурги «продають» 

операції з пересадки органів, то і в продажу органів немає нічого антигуманного, 

це забезпечує можливість «продажу» таких операцій. 

Проти створення подібного ринку виступають ті, хто вважає, що 

комерціалізація у цій сфері негативно відобразиться на принципі добровільного 

пожертвування органів і стане однією з форм непрямого тиску на донорів та членів 

їхніх сімей. Крім того, це суперечить, на їх думку, поняттям моральності та 

гуманізму. 

Що стосується самої процедури проведення трансплантації, то для цього 

необхідно дотримуватись як медичних, так і юридичних вимог. Обстеження стану 

здоров’я реципієнта є медичною дією, якій мають відповідати правові критерії 

встановлення придатності реципієнта до пересадки за станом здоров’я, а саме – 

такий стан здоров’я, який гарантує, що за сприятливого прогнозу трансплантації, 

його здоров’я істотно покращиться та буде збережена здатність інших органів 

виконувати свої функції. Згода реципієнта на пересадку органа в його організм є 

наступною важливою передумовою здійснення трансплантації, причому згода 

повинна бути в письмовій формі. В іншому разі трансплантація є неприпустимою 

[194]. 
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Крім волевиявлення мають бути дотримані такі умови: повна інформованість 

про ризик та можливі наслідки трансплантації; повна свобода та незалежність при 

прийнятті рішення; дієздатність реципієнта. У разі недієздатності чи обмеженої 

дієздатності реципієнта згоду дає його законний представник. 

Згода донора є умовою, без якої вилучити орган з його організму неможливо. 

На неї поширюються ті самі умови, що і на згоду реципієнта. Придатність донора 

за станом здоров’я є наступною умовою проведення трансплантації. Стан його 

здоров’я повинен гарантувати, що при пересадці органа, взятого з його організму, 

здоров’я реципієнта не опиниться під загрозою, не відбудеться зараження хворого 

від донора і навпаки. У разі імплантації органів та інших анатомічних матеріалів 

члени сім’ї, близькі родичі донора мають право знати ім’я особи-реципієнта. 

Стаття 290 ЦК України закріплює право повнолітньої дієздатної фізичної 

особи бути донором крові та її компонентів. Відповідно до ст.46 Основ 

законодавства про охорону здоров’я та ст.2 Закону України «Про донорство крові 

та її компонентів», донорство крові та її компонентів є добровільним актом 

волевиявлення людини, що полягає у даванні крові або її компонентів для 

подальшого безпосереднього використання у наукових дослідженнях. Зазначений 

Закон детально врегульовує питання, пов’язані з донорством крові та її 

компонентів, сфера його дії поширюється на відносини, пов'язані з розвитком 

донорства крові та її компонентів, забезпеченням комплексу соціальних,  

економічних, правових і медичних заходів щодо організації  донорства в Україні та 

задоволенням потреб охорони здоров'я в донорській крові, її компонентах і 

препаратах [232].. Розвиток донорства крові та її компонентів визнається важливою 

соціально необхідною справою держави. 

Детальний аналіз положень вітчизняної правової системи дає можливість 

зробити висновок, що, незважаючи на відсутність прямого регламентування 

відносин з приводу донорства та трансплантації як майнових, правові норми 

створюють принципові положення, які визначають їх майновий характер, а тому 

відкривають можливості договірного регулювання. На наш погляд, одним з 
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вагомих правових засобів забезпечення прав учасників відносин донорства та 

трансплантації може бути їхнє договірне регулювання. 

Однак юридичні спори навколо можливості визнання майнового характеру 

відносин з приводу донорства та трансплантації тривають і далі. Яскравим 

прикладом негативного ставлення до визнання майнового характеру відносин з 

приводу донорства є позиція З.Л. Воложа, встановлена ним ще у 1928 році 

стосовно донорства крові, за якою кров людини є частиною його організму і не 

може бути частиною матеріального світу, яке втілюється у понятті річ (майно). 

Кров людини не має ринкового еквіваленту і тому не може бути предметом угоди 

[52, с. 216]. У сучасній правовій науці є багато прихильників такого погляду. 

Особливо чітко простежується неприйняття майнового змісту відносин з приводу 

донорства та трансплантації у світлі сучасного вчення про особисті немайнові 

права особи. 

Проте є і інша точка зору. Наприклад, В.Л. Суховерхий вказує: «Відтак кров 

людини – це рідка частина її організму, а, відповідно, і матеріального світу. Якщо 

її відокремити від організму, вона не втрачає своїх корисних властивостей, 

якостей, що визначають її функціональне призначення. Отже, можна уявити, що 

кров це – річ, майно, і так само, як волосся, відокремлюючись від організму 

людини, перетворюється на майно. Визнання майнового характеру відносин 

стосовно донорства крові не суперечить моральним переконанням та уявленням. 

Крім того, питання морально-етичні не можливо розглядати відірвано від 

конкретних історичних умов [318, с. 105-109]. 

Нематеріальні блага як об’єкти відповідних суб’єктивних прав особи тісно 

пов’язані з людиною. За своїм змістом вони невіддільні від особи, пов’язані з 

особистістю суб’єкта, не підлягають відчуженню у будь-якій формі. На відміну від 

майнових благ, їх неможливо продати, подарувати або обміняти [64, с. 108-112]. 

Угоди, спрямовані на розпорядження з приводу цих прав, унеможливлюються, 

будь-яке відчуження цих прав (платне або безоплатне) є недопустимим. Ці права 

втрачають сенс існування поза органічного взаємозв’язку з їхнім носієм [51, с. 196-

199]. 
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Водночас в зарубіжній юридичній літературі стверджується, що частини тіла 

людини, органи і кров після їх відокремлення є об’єктами цивільних прав [372, s. 

85]. 

Стверджуємо, що у випадку реалізації права на донорство маємо не 

відчуження права на здоров'я, а відчуження окремої частини організму людини. Ці 

права тісно пов’язані між собою. Здійснення одного неможливе за рахунок 

обмеження іншого. Право на здоров'я не втрачає свого сенсу, тому що продовжує 

існувати благо здоров'я.  

Отже, метою донорства є майбутня трансплантація (у тому числі і у випадках 

переливання крові та використання репродуктивних клітин). Вилучені (відділені) з 

організму складові частини (тканини, органи, їхні частини, окремі клітини) у 

процесі донорства можуть бути використані як правило у лікувальному процесі у 

переробленому вигляді (плазма крові) або у первісному стані (запліднені 

репродуктивні клітини).  

Відтак під час донорської операції відбуваються такі перетворення: 

вилучення певного анатомічного матеріалу, що є частиною організму, тобто 

частиною матеріального світу. Донор не позбавляється блага здоров'я, це благо не 

обмежується.  

Об’єктом правовідносин, тобто предметом правового зв’язку суб’єктів 

цивільних відносин, можуть бути: речі (майно), діяльність або особисті немайнові 

блага. Проте відомо, що цивільні правовідносини – це відносини між суб’єктами 

цивільного права, а не між суб’єктом та об’єктом [277, с. 369]. Тому принципово 

можливою видається ситуація, що між конкретними суб’єктами відносин з 

приводу донорства, наприклад, крові та її компонентів виникають майнові 

відносини. В результаті цих відносин за власною волею особи здійснюється 

відчуження крові (частини матеріального світу) у кількості, що не повинна 

зашкодити здоров’ю.  

Отже, кров, виступаючи елементом матеріальної бази немайнового блага 

здоров'я і врешті – решт блага життя, своєю чергою сама є матеріальним явищем, а 

тому її на законних підставах можна продати, подарувати або обміняти. 
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Кров – це рідка рідина, яка складається з плазми та формуючих елементів 

(еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів). У випадку відділення від організму вона 

фактично перетворюється на майно (річ), наділяється оборотоздатністю, здатністю 

брати участь у майновому цивільному обігу. Кров використовують для трансфузії 

– переливання від донора до пацієнта, необхідне в разі значної втрати крові у 

людини. Пряма трансфузія здійснюється досить рідко, здебільшого 

використовується кров, що зберігається у герметичних упаковках. Кров людини 

широко використовують і у промисловості для виробництва цінних та 

високоефективних лікарських засобів ( гамма – глобулін, тромбін). Засоби 

кріоконсервування дають можливість організовувати діяльність спеціальних 

центрів (банків крові). Кров – це майно, а тому і відносини з приводу донорства 

крові є майновими, незалежно від того, здійснюється переливання крові 

безпосередньо від донора до пацієнта чи шляхом здавання її для наступного 

консервування і перероблювання [318, с. 99-106]. 

Зрозуміло, що анатомічні матеріали та елементи донорського організму 

наділені споживчою вартістю – вони спроможні надати допомогу по «заміщенню» 

пошкоджених частин організму людини – реципієнта. Така позиція приводить до 

логічного висновку про можливість розглядати анатомічні матеріали живого 

донора та елементи донорського організму (тіло мертвого донора).  

Ми вважаємо, що донорство крові та її компонентів як медична послуга має 

платний характер. Ціну можуть мати певні послуги, наприклад, стосовно закупівлі, 

зберігання, транспортування крові. Це підтверджується практикою забору крові т її 

компонентів. На наш погляд необхідно укладати договір про донорство крові та її 

компонентів, адже даний вид договору не передбачений в жодному нормативно-

правовому акті.  

Сторонами договору про донорство крові та її компонентів є донор та 

спеціалізовані установи та заклади переливання крові або відповідні підрозділи 

закладів охорони здоров'я (станції переливання крові), що беруть, переробляють, 

зберігають, реалізовують донорську кров та її компоненти. Донор наділений 
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виключним правом на здавання крові та обов’язком повідомляти відомості про 

стан здоров'я. 

Суть договору про донорство крові та її компонентів полягає в наступному: 

• донор за власною волею укладає договір про донорство крові та її 

компонентів в порядку та в умовах, які забезпечують зберігання та охорону його 

здоров'я; 

• донор несе низку обов’язків, серед який виділяється обов’язковість 

участі у медичному обстеженні, повідомлення про властиві особі хронічні 

хвороби, про перенесені або наявні захворювання, що можуть становити загрозу 

для реципієнтів; 

• спеціалізована установа або заклад переливання крові зобов’язані 

провести медичне обстеження донора, зробити забір крові або її компонентів у 

межах разової максимально допустимої дози, оплатити забір крові, якщо це 

передбачено договором про донорство крові та її компонентів. 

Договір про донорство крові є реальний, адже для його укладення є 

недостатнім лише досягнення згоди, а необхідне також і фактичне вчинення дії, а 

саме – здавання крові. Даний договір є двосторонньозобов’язуючий.  

При укладенні договору про донорство крові сторони, на власний розсуд, 

можуть зазначити і правову мету договору, а саме: для власних потреб, для 

наукових досліджень. Відповідно, сторони повинні дотримуватися письмової 

форми укладення договору про донорство крові.  

Отже, в договорі про донорство крові повинно бути викладені права та 

обов’язки сторін, визначено предмет договору. Предметом договору є дії із забору 

крові або конкретних компонентів крові. Також повідомляються ризики та 

інформація про донора, яка повинна становити лікарську таємницю, платність та її 

розмір.  

З врахуванням вище викладеного, пропонуємо внести зміни до Закону 

України «Про донорство крові та її компонентів», зокрема доповнити його статтею 

161 «Договір про донорство крові та її компонентів. 
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Ч.1. Згідно договору про донорство крові та її компонентів одна сторона 

(донор) здає кров або її компоненти для подальшого безпосереднього 

використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів 

або використання у наукових дослідженнях другій стороні (спеціалізованим 

установам і закладам переливання крові та відповідним підрозділам закладів 

охорони здоров'я), які зобов’язані переробити і зберігати донорську кров і 

сплатити за неї визначену договором або законом грошову суму. 

Ч.2. Інформація про донора та ризики, які йому повідомляються, становлять 

лікарську таємницю. 

Ч.3. Предметом договору про донорство крові та її компонентів є дії із 

забору крові та/або конкретних компонентів крові. 

Ч.4. Договір про донорство крові та її компонентів укладається в простій 

письмовій формі».  

Трансплантація органів від людини до людини – це одне з найвидатніших 

досягнень сучасної медицини. Немає такої галузі медицини, де вона б не 

застосовувалася. Основним, найбільш безпечним і розповсюдженим видом 

трансплантації є пересадка органів і тканин від померлої людини – трупа. Трупна 

трансплантація, яка застосовується у більшості розвинених країн світу, в Україні 

майже не здійснюється. На нашу думку, це пов’язано з тим, що чинна нормативно-

правова база України в галузі трансплантації не повною мірою відповідає 

потребам сучасної медицини та має багато прогалин.  

Людина вважається померлою з моменту, коли встановлена смерть її мозку. 

Смерть мозку означає повну і незворотну втрату всіх його функцій. Момент смерті 

мозку може мути встановлено, якщо виключені всі інші можливі за даних обставин 

причини втрати свідомості та реакцій організму.  

З різних позицій, зокрема світської, релігійної, воля померлого є 

обов’язковою для виконання. І релігійні догми, і закон забороняють завдавати 

ушкодження тілу померлої людини. Більша частина суспільства розцінює будь-які 

маніпуляції над тілом померлого як наругу і навіть як вандалізм. Так, ст.297 КК 

України забороняє наругу над тілами померлих. Є і інший погляд на дану 
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проблему, прихильники якого стверджують, що недоцільно хоронити і прирікати 

на розкладання органи, котрі могли б врятувати життя багатьом безнадійно хворим 

[362, p. 57]. 

Сучасні дослідження особистих немайнових прав, що забезпечують 

природне благополуччя людини, концентрують увагу на самостійному їх 

здійсненні, допускаючи випадки реалізації цих прав іншими особами, в інтересах 

малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних осіб, які за станом 

здоров'я не можуть їх здійснювати самостійно. На сьогоднішній день поза увагою 

юристів залишається сфера регулювання відносин щодо здійснення особистих 

немайнових прав після смерті особи, яка була їх носієм.  

Людина набуває соціальної цінності з часу її народження, а вже смерть є 

завершенням існування особистості, але після її настання є можливість протягом 

певного часу використовувати фізичну оболонку померлої особи. Звертає увагу на 

те, що ця сфера використання тіла людини принципово підлягає правовому 

регулюванню у межах засобів приватно-правового характеру [248, с. 200]. 

Проблема здійснення особистих немайнових прав, що належали померлій 

особі, органічно пов’язана зі змістом особистого немайнового права особи на 

гідність. Наприклад, судовою практикою Федерального конституційного суду 

Німеччини започатковано захист честі особи після смерті людини (проте у 

літературі є спірним і саме догматичне тлумачення цього поняття – в той час як 

одні пропонують допускати посмертну часткову правоздатність самої померлої 

особи, інші вбачають тут безсуб’єктивне право, контроль за дотриманням якого 

здійснюють родичі померлого) [348, с. 160]. 

При здійсненні особистого немайнового права на здоров'я у частині права на 

донорство необхідно укладати договір про донорство. Тобто визначається 

правомірним укладання громадянином при житті договору щодо платного 

використання його органів, тканин або праху після смерті, а також можливість 

включення до тексту заповіту донора умов про порядок розпорядження тілом після 

смерті. 
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Здійснення особистих немайнових прав померлої особи закріплюється і у 

законодавстві інших країн. Наприклад, в Німеччині без наданої при житті 

померлою особою згоди або без згоди близьких осіб тіло людини заборонено 

використовувати для медичних досліджень [57, с. 154-162]. Ангела Меркель, до 

речі, публічно підписала донорську карту на згоду використання своїх органів. 

В ч.2 ст.289 ЦК України передбачено право фізичної особи розпоряджатись 

щодо передачі після її смерті органів та інших анатомічних матеріалів її тіла 

науковим медичним або навчальним закладам. В ч.3 ст.290 ЦК України зазначено, 

що фізична особа може дати письмову згоду на донорство її органів та інших 

анатомічних матеріалів на випадок своєї смерті або заборонити його. 

Отже, окремі особисті немайнові права можуть здійснюватися після смерті 

фізичної особи, якій вони належали, що пов’язано зі збереженням «правової 

активності» цього суб’єкта правовідносин і тривання цих правовідносин після 

смерті особи. До числа таких особистих немайнових прав відносимо право на 

донорство у частині донорства анатомічних матеріалів, отриманих від організму 

донора – трупа. 

Використання анатомічних матеріалів померлих осіб все ж залишається 

домінуючою у трансплантаційних операціях. Крім того, вилучення трансплантата з 

організму мертвого донора – це єдина можливість отримати непарні органи, 

оскільки вилучення таких органів у живої людини призведе до смерті донора. 

Якщо ж додати до цього ризик, пов'язаний з проведенням операції, яка загрожує 

живому донору небезпекою, спричиненою видаленням з організму важливого 

органу померлого, то стає зрозумілим, що сучасна трансплантаційна медицина 

реально працює на трупному матеріалі [115, с. 81-92]. 

Основним джерелом нормативно-правового регулювання у цій сфері є Закон 

України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині». 

Донором, згідно даного законодавчого акту є особа, у якої за життя або після її 

смерті взято анатомічні матеріали для трансплантації або для виготовлення 

біоімплантатів. 
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Згідно норм ЦК України донором може виступати лише жива особа. У 

випадку використання трупа особи як джерела отримання анатомічних матеріалів 

необхідно вживати поняття «донорський організм». У такому випадку до змісту 

поняття «донорський організм» можна віднести анатомічні матеріали мертвого 

ембріона (плоду) людини. 

Фізична особа має право розпорядитися щодо передачі після її смерті органів 

та інших анатомічних матеріалів її тіла науковим, медичним або навчальним 

закладам. Згідно до ст. 290 ЦК України фізична особа може дати письмову згоду 

на донорство її органів та інших анатомічних матеріалів на випадок своєї смерті 

або заборонити його. У законодавстві залишається поза детальною регламентацією 

зміст та форма такої письмової вказівки особи про її згоду або, навпаки, незгоду 

бути донором на випадок смерті. 

Варто звернути увагу на декілька моделей регулювання вилучення 

анатомічних матеріалів, які були вироблені у світовій практиці. До цих моделей 

відносять: 

 модель згоди (яка своєю чергою поділяється на модель вузької або 

чітко вираженої згоди та модель розширеної згоди); 

 модель незгоди (заперечення); 

 інформаційна модель [84, с. 206-212]. 

Презумпція згоди людини на використання її органів і тканин для 

трансплантації  представлена трьома варіантами: 

1. примусове вилучення органів і тканин, коли вилучення органів і 

тканин для трансплантації здійснюється у певної групи громадян; 

2. тотальне вилучення органів і тканин, коли вилучення органів після 

смерті здійснюється у всіх громадян без винятку; 

3. рутинне вилучення органів і тканин, коли вилучення органів померлої 

людини відбувається у випадку відсутності: 

 документально підтвердженого прижиттєвого волевиявлення самої 

людини; 
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 документально підтвердженої відмови законних представників від 

вилучення органів із тіла померлого родича після смерті близької їм людини. 

«Презумпція згоди» також відома в юридичній літературі як «передбачувана 

згода», або «модель заперечення» [15, с. 69]. 

Разом з тим, у практиці відомі винятки. Для прикладу можна навести 

наступну справу. Джері Штрунку 27 років, він недієздатний, і на підставі судового 

рішення перебуває у Франкфуртській лікарні та школі, яка є державною установою 

для недоумкуватих. Його IQ становить 35, що відповідає розумовому віку 

приблизно шестирічного. Він має вади у розмові, що утруднює спілкування з 

людьми, які добре його не знають. Коли з’ясувалось, що Томмі, для того щоб 

вижити, потрібна нирка лікарі розглянули можливість застосування нирки від 

трупа, як тільки така з’явиться, або нирку від живого донора, як тільки це стане 

можливим. Уся сім’я, мати батько та кілька близьких родичів перевірились. Через 

невідповідність групи крові і тканини жоден із них не підходив на місце донора. 

Так як сім’я більше нічого не могла зробити, то питання про те, чи можна взяти 

нирку від Джері, створило юридичну проблему. Мати як опікун звернулась до 

окружного суду про дозвіл на проведення операції. Суд з’ясував, що проведення 

операції було необхідним, оскільки у зв’язку з особливими обставинами цієї 

справи вигоду одержав би не лише Томмі, а й Джері, тому що Джері залежав від 

Томмі емоційно та психологічно, і його здоров’я піддавалось би ризику більше 

втратою його брата, ніж втратою нирки. В результаті розгляду справи, суд 

задовільнив позов матері. Апеляційний Суд залишив рішення першої інстанції без 

змін [252]. 

Презумпція незгоди представлена двома моделями правомірності вилучення 

органів померлих людей для трансплантації: 

1. Визначено виражена згода самої людини. 

2. Згода законних представників померлої людини після її смерті. 

При першому варіанті вилучення органів із тіла померлої людини 

відбувається на підставі вираженої згоди, тобто документально підтвердженого 

волевиявлення людини, вираженого нею ще за життя. Це може бути заповіт про 
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надання свого тіла (частин тіла) в розпорядження вчених для проведення 

експериментів, або дозвіл на вилучення органів і тканин після смерті для 

трансплантації. 

При другому варіанті юридичної моделі презумпції незгоди, у випадку 

відсутності документально підтвердженого прижиттєвого волевиявлення людини, 

вилучення органів із тіла померлої людини відбувається на підставі наданої 

письмової згоди законних представників (родичів, опікунів та ін.) у формі 

запитуваної згоди. 

Відповідно до «інформаційної моделі», за відсутності чіткого 

волевиявлення потенційного донора, до вирішення зазначеного питання 

залучаються його родичі. Після інформування про можливість трансплантації 

органів померлої особи останні протягом деякого часу можуть висловити свою 

згоду або незгоду на такі дії. У тих родичів, у яких немає бажання вирішувати це 

питання є можливість не приймати цього рішення. Якщо протягом встановленого 

часу незгоду не буде висловлено, трансплантація можлива.  

Наприклад, у законодавстві ФРН, США, Канади, Франції та Італії 

використано модель згоди, а в Австрії, Бельгії і Данії – модель заперечення. У 

законодавстві України передбачено поєднання моделі згоди і моделі заперечення. 

В ст.16 Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людині» передбачено право фізичної особи дати письмову згоду або 

незгоду стати донором анатомічних матеріалів у разі своєї смерті. 

У чинному законодавстві України присутня модель «розширеної згоди», 

коли згодою вважається не тільки волевиявлення донора при житті, але й згода 

його родичів на взяття органів померлого, якщо той не залишив розпорядження. 

В Законі України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людині» зазначено, що за відсутністю заяви про згоду або незгоду бути 

донором анатомічних матеріалів у разі своєї смерті у померлої повнолітньої 

дієздатної особи вони можуть бути взяті за згодою подружжя або родичів, які 

проживали з нею до смерті. Щодо померлих неповнолітніх, обмежено дієздатних 

або недієздатних осіб, то у них анатомічні матеріали можуть бути взяті за згодою 
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їх законних представників. З даною нормою ми не можемо погодитися. Елементи 

права на донорство та трансплантацію входять до змісту права на життя. Право на 

донорство та участь у трансплантації закріплено ЦК України, зокрема, в ч.3 ст.281 

ЦК України законодавець зазначив, що медичні, наукові та інші досліди можуть 

провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною 

згодою.  

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ч. 1 ст. 3 Конституції 

України), а тому не можна здійснювати медичне втручання без згоди людини, 

оскільки неможливо повністю передбачити наслідки операції із взяття в особи 

органів для трансплантації і це зумовлює загрозу погіршення її здоров’я та може 

створити небезпеку її життю. Кожна людина має право на особисту 

недоторканність (ст. 29 Конституції України), і здійснення медичного втручання 

без згоди людини є таким, що порушує її права. Оскільки особиста недоторканість 

є правом фізичної особи, то лише вона може розпоряджатися цим правом, і 

вирішувати бути їй донором органів і тканин для трансплантації чи ні. 

Пропонуємо передбачити в Законі України «Про трансплантацію органів та 

інших анатомічних матеріалів людині» статтю «Умови та порядок взяття 

анатомічних матеріалів у померлих осіб для трансплантації та (або) виготовлення 

біоімплантатів» такого змісту: 

«Кожна повнолітня дієздатна особа може дати письмову згоду або незгоду 

стати донором анатомічних матеріалів у разі своєї смерті. Якщо фізична особа при 

житті не залишила заяви про заборону, то її органи можуть після смерті бути 

донорськими. У померлих малолітніх та неповнолітніх осіб анатомічні матеріали 

можуть бути взяті лише за згодою їхніх батьків. У померлих недієздатних осіб 

анатомічні матеріали можуть бути взяті лише за згодою їхніх законних 

представників. Не допускається взяття анатомічних матеріалів у померлих, особа 

яких не встановлена та осіб, які загинули внаслідок насильницьких кримінально 

караних дій». 
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Одним із важливих питань, що вимагає юридичної регламентації, є проблема 

правового статусу живих донорів при взятті у них гомотрансплантатів. Умови та 

порядок взяття гомотрансплантатів у живих донорів регламентовано ст.12 Закону 

України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині», 

згідно якої взяття гомотрансплантата (за винятком анатомічних матеріалів, здатних 

до регенерації) у живого донора допускається у випадках, коли реципієнт і донор 

перебувають у шлюбі або є близькими родичами (батько, мати, син, дочка, дід, 

баба, онук, онука, брат, сестра, дядько, тітка, племінник, племінниця). Відповідно 

до ст. 13 Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людині» необхідна наявність добровільної письмової заяви донора про 

згоду на взяття у нього гомотрансплантата та про свою поінформованість щодо 

можливих наслідків.  

У зв’язку з цим значна кількість судових справ, пов’язана із вимогами про 

встановлення факту, що має юридичне значення, а саме – встановити, що 

конкретна особа є близьким родичем заявнику в розумінні ст. 12 вище зазначеного 

Закону. Так, рішенням Зарічного районного суду м. Суми від 20 липня 2011 року 

задоволено заяву Особа_1, подану в порядку окремого провадження, в якій вона 

просила встановити факт родинних відносин, зокрема, що ОСОБА_2 є її 

племінником. Заявниця звернулась до суду із заявою, в якій зазначила, що хворіє 

на захворювання печінки, внаслідок чого потребує операції по трансплантації 

цього органу. Чинним законодавством передбачено, що взяття гомотрансплантата 

у живого донора допускається у випадках, коли реципієнт і донор перебувають у 

шлюбі або є близькими родичами. Племінник ОСОБА_2 погодився бути донором, 

проте до Інституту хірургії і трансплантології АМН України необхідне 

підтвердження того, що останній є її родичем. На підтвердження цього було 

подано відповідні докази: копія свідоцтва про народження заявниці, копія 

свідоцтва про народження рідного брата заявниці, на підставі яких встановлено, 

що вони рідні брат і сестра, оскільки їхніми батьками записані одні і ті ж особи, а 

також копія свідоцтва про народження племінника заявниці, в якому його батьком 

записаний її рідний брат, що підтверджує факт родинних відносин [299]. 
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Слід зауважити, що зазначений в Законі України «Про трансплантацію 

органів та інших анатомічних матеріалів людині» перелік осіб є вичерпним, що на 

практиці зумовлює багато ускладнень при застосуванні даної норми Закону. 

Положення статті 12 названого вище закону суттєво обмежує право особи на 

свободу вибору. Крім того, реалізацією прав донора повинна бути і свобода у 

виборі реципієнта – можливість допомогти хворій людині, яка потребує пересадку 

органу, з якою донор не має родинних зв’язків.  

Вичерпний перелік живих донорів негативно сприймається і 

трансплантологами, оскільки в екстремальних умовах дотримання зазначеної 

вимоги призводить до невиправданої втрати значної частини донорських органів. 

У багатьох країнах, у тому числі і європейських, існує так зване моральне 

донорство, коли пацієнтові, що потребує пересадки віддає орган близька по духу 

людина, для прикладу, хрещений батько. У Бельгії хрещений батько або мати 

вважаються близькими родичами своєму хрещенику. Правда, щоб підтвердити 

зв'язок між людьми на релігійному рівні, потрібно буде пройти обряд хрещення ще 

й у Бельгії. Влада Великобританії, маючи намір спростити законодавство, що 

регулює пересадження донорських тканин і органів, ухвалила закон, що вступив в 

силу з 1 вересня 2006 року, відповідно до якого, на території Великобританії 

дозволено пересадження донорських органів, отриманих від людей, що не є 

родичами реципієнтів і не знайомі з ними. Слід зазначити, що до цього закону на 

території Великобританії пересадження донорських органів можна було лише за 

умови наявності родинного або духовного зв'язку між донором і реципієнтом. На 

думку іноземних експертів, відповідно до закону, британці, які бажають віддати 

свій орган нужденному у трансплантації родичеві або знайомому, але не мають 

такої можливості через тканину несумісність, зможуть «помінятися» донорськими 

органами з іншою парою рідних або близьких людей, що зіштовхнулися з тією же 

проблемою. Крім того, цей закон передбачає випадки альтруїстичного донорства, 

коли донорський орган пересаджується потребуючому операції хворому від зовсім 

незнайомої людини.  
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В Італії також дозволена трансплантація органів, отриманих від 

добровольців. Відтепер в Італії можна подарувати нирку тому, з ким донор не 

знайомий, за умови, однак, що будуть дотримані деякі правила (абсолютна 

анонімність і безоплатність дарування), щоб уникнути появи «ринку органів» і 

перетворення донорства у «практику» поряд з пересадкою органів, отриманих від 

трупа або від кровного родича. Таке рішення було схвалене Національним 

комітетом з біоетики та Вищою радою з охорони здоров'я. Серед передбачених 

правил: проведення поглиблених психіатричного та психологічного досліджень 

донорів, вивчення мотивів донорства та клінічна оцінка фізичного стану 

кандидатів у донори. Крім того, донори і пацієнти, що потребують пересадки 

органів, будуть внесені до спеціального реєстру. При цьому також буде 

дотримуватися повна анонімність. Традиційний лист очікування, незважаючи на 

прийняте рішення, буде залишатися пріоритетним [250, с. 5-7].  

Враховуючи вищевикладене, стосовно правового статусу живих донорів, 

пропонується запозичити досвід європейських країн і розширити коло осіб – 

живих донорів при взятті гомотрансплантата шляхом внесення відповідних змін 

Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 

людині», а саме: 

«Взяття гомотрансплантата (за винятком анатомічних матеріалів, здатних до 

регенерації) у живого донора допускається у випадках, коли немає медичних 

протипоказань для трансплантації». 

Як наслідок, таке нововведення в Закон України « Про трансплантацію 

органів та інших анатомічних матеріалів людині» дозволило б істотно збільшити 

кількість органів і тканин, узятих у живих донорів. Такі трансплантати менш 

небезпечні для реципієнта й значно рідше викликають відторгнення. 

Трансплантація від живого донора зможе не тільки допомогти зменшити термін 

перебування в списку очікування, але і надати шанс хворим з онкологічними 

захворюваннями, які можуть вилікуватися шляхом пересадки печінки. Закріплення 

цього положення дозволить створити передумови для вдосконалення правового 
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регулювання всього процесу трансплантації та максимально реалізувати права 

донора і реципієнта. 

Пропонуємо доповнити Закон України «Про трансплантацію органів та 

інших анатомічних матеріалів людині» та однойменний законопроект статтею 

наступного змісту: 

«Договір про вилучення гомотрансплантатів або анатомічних матеріалів. 

Ч.1. За договором про вилучення гомотрансплантатів або анатомічних 

матеріалів одна сторона (донор) погоджується на вилучення у нього 

гомотрансплантатів або анатомічних матеріалів другою стороною (медичною 

установою), яка здійснює таке вилучення, для пересадки третій стороні 

(реципієнту) та (або) виготовлення біоімплантатів. 

Ч.2. Сторонами договору про вилучення гомотрансплантатів або 

анатомічних матеріалів є: 1) будь-яка повнолітня дієздатна особа; 2) батьки 

малолітньої чи неповнолітньої фізичної особи, лише після смерті останньої; 2) 

заклади охорони здоров'я і наукові установи, які акредитовані для застосування 

трансплантації та здійснення іншої, пов'язаної з нею діяльності. 

Ч.3. Предметом договору про вилучення гомотрансплантатів або 

анатомічних матеріалів є діяльність щодо вилучення анатомічних матеріалів 

донора для трансплантації, переробки, наукового або навчального дослідження. 

Ч.4. Договір про взяття гомотрансплантатів або анатомічних матеріалів 

укладається у письмовій формі». 

Відповідно, важливим в даному контексті є і відмова від донорства, адже 

особа, яка дала згоду стати донором після смерті, має право відмовитися від неї 

при житті. В законодавстві відсутня процедура здійснення такої відмови.  

Викликає інтерес процедура анулювання згоди на донорство за 

законодавством США. Так, якщо у заповіті або в іншому документі було вказано 

конкретного реципієнта, донор може внести зміни або анулювати згоду шляхом: 1) 

письмової заяви, надісланої реципієнту; 2) усної заяви у присутності двох свідків і 

переданої реципієнту; 3) заяви, адресованої лікарю і переданої реципієнту; 4) 

підписаного документа, найденого при донорі [170, с. 166]. 
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Метою застосування трансплантації анатомічних тканин є підвищення якості 

надання спеціалізованих медичних послуг хворим, продовження строку життя 

людини, зниження рівня смертності шляхом широкого впровадження новітніх 

медичних технологій. Адже, незважаючи на досягнення сучасної медицини, 

усунення небезпеки для життя або відновлення здоров'я хворого іншими методами 

є можливим не завжди. Відтак, одним із найефективніших засобів досягнення 

таких результатів є пересадка анатомічних матеріалів. Дослідження нормативної 

бази в цій сфері є неодмінною умовою забезпечення прав та інтересів донорів та 

пацієнтів, потребуючих надання таких медичних послуг. 

 

 

3.4 Договори про надання терапевтичних послуг 

 

Внутрішні хвороби (терапія, внутрішня медицина) – це розділ медицини, що 

займається проблемами етіології, патогенезу та клінічних проявів захворювань 

внутрішніх органів, їхньої діагностики, нехірургічного лікування, профілактики та 

реабілітації [375]. 

Розділами внутрішніх захворювань є: 

 гастроентерологія – захворювання шлунково-кишкового тракту; 

 пульмонологія – захворювання легень; 

 гепатологія – захворювання печінки; 

 нефрологія – захворювання нирок; 

 кардіологія – захворювання серцево-судинної системи; 

 гематологія – захворювання крові та кровотворних органів; 

 ревматологія – захворювання сполучної тканини; 

 інфекційні захворювання – захворювання, які викликаються 

мікроорганізмами; 

 ендокринологія – захворювання ендокринної системи; 

 геріатрія – терапія пацієнтів похилого віку; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
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 спортивна медицина – патологічні зміни, що виникають при занятті 

спортом. 

На початку ХХІ століття діагностика, лікування та профілактика внутрішніх 

хвороб інтенсивно удосконалюються та розвиваються. З кожним роком 

покращується розпізнавання та лікування захворювань внутрішніх органів. 

Кожний пацієнт – індивідуальність, а кожна хвороба вимагає особливого 

підходу – так говорили відомі вчені багатьох країн протягом десятирічь. Однак 

доказова медицина змусила лікарів по-новому подивитись на лікувальні підходи, 

критично переглянути відомі канони, оцінити ефективність лікувальних заходів, 

визначити найбільш раціональну тактику в типових випадках і відмовитись від 

малоефективних методів терапії.  

За кордоном друкуються клінічні, а у нас методичні рекомендації. Однак 

нашим рекомендаціям бракує нових методичних технологій, тому ми подекуди 

надаємо медичну допомогу не так, як прийнято у цивілізованому світі, а гірше і не 

за передовими технологіями. Сьогодні медичні технологія повинна відповідати 4 

вимогам: ефективності, безпеці, новизні та економічній вигідності [79, с. 12]. 

Сучасний терапевт працює, інтегруючи кілька медичних спеціальностей, 

тому приймати рішення доводиться тоді, коли інші на це не наважуються. Таке 

рішення представляє моральну проблему, що встає перед терапевтами щодня і 

неодноразово. Багато етичних проблеми виникають при використані інноваційних 

медичних технологій [336, с. 78]. 

З уведенням в Україні страхової медицина кожний лікар загальної практики 

та лікар терапевт повинен знати стандарти діагностики та особливо стандарти 

лікування терапевтичних захворювань, оскільки невиконання стандартів лікування 

може призводити до скарг хворих, юридичних конфліктів і відшкодувань значних 

матеріальних коштів за рахунок лікаря.  

У тексті договору про надання терапевтичних послуг потрібно передбачити 

такі розділи: загальні положення (предмет договору, теоретичні засади роботи, 

практичний інструментарій), межі компетентності практикуючого лікаря, 

обов’язки, права та відповідальність лікаря (медичної установи), обов’язки, права 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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та відповідальність клієнта, оплата послуг та графік роботи, інші умови. Зміст та 

структура договору можуть змінюватися у кожному конкретному випадку 

відповідно до внутрішніх захворювань клієнта, очікувань та вимог до процесу 

терапевтичних послуг. Після укладення договору він повинен бути скріплений 

підписами та печаткою медичного закладу. В тексті необхідно зазначити, що 

договір складається в двох екземплярах (один для медичної установи, інший – для 

пацієнта). Пацієнт, в свою чергу, повинен забрати другий екземпляр, оскільки це є 

підтвердженням прав пацієнта на виконання послуги. 

Договір про надання терапевтичних послуг можна визначити як 

домовленість, за якою одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням 

другої сторони (замовника) із дотриманням законодавства про охорону здоров’я 

надати послугу терапевтичного характеру, що полягає у встановленні та лікуванні 

етіології, патогенезу та клінічних проявів захворювань внутрішніх органів, їхньої 

діагностики, профілактики та реабілітації, а замовник зобов’язується оплатити 

виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором або законом. 

В залежності від предмету пропонуємо наступні види договорів про надання 

терапевтичних послуг: 

1) Договір про надання базових терапевтичних послуг, який дозволятиме 

перервати перебіг захворювання і сприяти виліковуванню. 

2) Договір про надання спеціальних терапевтичних послуг, який 

дозволятиме попередити та усунути можливе загострення основного захворювання 

чи появу рецидивів супутних патологічних процесів, прояви можливої побічної дії 

лікарських засобів за спеціальними показаннями. 

3) Договір про надання додаткових терапевтичних послуг після виписки 

пацієнта зі стаціонару. 

Сторонами договору про надання терапевтичних послуг можуть бути 

заклади охорони здоров'я (суб'єкти господарювання на підставі ліцензії за умови 

виконання кваліфікаційних, організаційних, інших спеціальних вимог); фізичні 

особи, які здійснюють приватну медичну практику; пацієнти – фізичні особи. 
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Предметом договору є надання терапевтичних послуг, які споживаються в 

процесі вчинення дій або провадження терапевтичної діяльності. Специфіка 

предмета договору знайшла відображення в тому, що цей правочин має 

гарантувати безпеку послуги в терапії для пацієнта. Нерідко дані послуги пов’язані 

з можливістю заподіяння шкоди здоров’ю пацієнта, їх надання допускає 

вірогідність проявів супутніх, побічних шкідливих властивостей впливу послуги в 

терапії на організм людини. Усунути вірогідність проявів шкідливих властивостей 

деяких послуг в терапії лікар (медична установа) об’єктивно не в змозі, про що 

пацієнт обов’язково повинен бути поінформованим. Договір про надання 

терапевтичних послуг належить до групи так званих алеаторних (ризикових) 

правочинів. 

Відповідно до ч. 3 ст. 626 ЦК України, договір про надання терапевтичних 

послуг є двостороннім, оскільки правами та обов’язками наділені обидві сторони 

договору. Характерним є те, що при наданні певних терапевтичних послуг, лікар 

(медична установа) має право вимагати від пацієнта дотримання обов’язку сприяти 

виконавцеві у наданні послуги, дотримуватися правил, які захистять замовника від 

можливих негативних наслідків для здоров’я після надання терапевтичних послуг. 

Ці договори є оплатними, якщо інше не встановлено ними, законом або не 

випливає із суті договорів. Проаналізувавши матеріали судової практики можемо 

констатувати, що є низка рішень, предметом яких є стягнення заборгованостей за 

надані терапевтичні послуги. 

Пропонуємо до аналізу наступну судову справу. 

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя розглядав цивільну справу 

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Вітацентр» до ОСОБИ_1 

про стягнення заборгованості за медичні послуги [308]. 

05.03.2013 року між ТзОВ «ВітаЦентр» (у договорі – «Клініка» надалі – 

Позивач) і ОСОБА_1 (у договорі – «Одержувач медичних послуг 2» надалі – 

Відповідач) було укладено Договір про надання платних медичних послуг в 

умовах перебування на стаціонарному лікуванні № 499/13-1 (Договір), згідно з 

умовами якого «Клініка» надає медичні послуги «Одержувачу», а «Одержувач» 
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зобов'язаний прийняти та оплатити послуги згідно з умовами зазначеного 

Договору. 

На підставі п. 3.2. Договору «Одержувач» оплачує надані медичні послуги 

шляхом перерахування 100% передоплати на поточний рахунок «Клініки». На 

виконання умов договору Відповідачу були надані медичні послуги на загальну 

суму 9544,00 грн., що підтверджується актом виконання робіт та бухгалтерською 

довідкою. Як встановлено, медичні послуги були сплачені Відповідачем частково з 

розмірі 3421,00 грн. Таким чином сума заборгованості за надані медичні послуги 

склала 6123,00 грн. 

16.07.2013 року сторонами за Договором на надання платних медичних 

послуг № 499/13-1 від 05.03.2013 р. було підписано Додаткову угоду № 1, згідно 

якої Відповідач зобов'язався виплачувати заборгованість у розмірі 510,25 грн. на 

протязі одного року щомісяця до 20-го числа (пункт 1 Додаткової угоди - графік 

погашення заборгованості). Однак, Відповідач порушених умови Додаткової 

угоди. Так, станом на 16.05.2014 року, Відповідач погасив заборгованість частково 

на суму 1590,00 грн., чим порушив графік виплат погашення заборгованості. 

Таким чином, станом на 16.05.2014 року заборгованість Відповідача перед 

Позивачем за медичні послуги за Договором № 499/13-1 від 05.03.2013 р. складала 

4533 грн. 00 коп. 

На адресу Відповідача була направлена претензія про сплату заборгованості 

за надані послуги за договором № 499/13-1 від 05.03.2013 р., яку Відповідачем 

було залишено без відповіді та задоволення. 

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має 

виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього 

Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та 

вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно 

ставляться. 

У відповідності ст. 527 Цивільного кодексу України, боржник зобов'язаний 

виконати свій обов'язок, а кредитор прийняти виконання особисто, якщо інше не 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843595/ed_2014_09_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843595
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_09_02/pravo1/T030435.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843596/ed_2014_09_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843596
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встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язань чи звичаїв 

ділового обороту. 

На підставі викладеного, враховуючи визнання відповідачем ОСОБА_1 

позовних вимог, суд вважає позов доведеним, обґрунтованим та таким, що 

підлягає задоволенню у повному обсязі. Рішення суду про стягнення з ОСОБИ_1, 

на користь ТОВ «ВітаЦентр» суму боргу у розмірі 4533, 00 (чотири тисячі п'ятсот 

тридцять три гривні 00 коп.) грн. є цілком обґрунтованим. 

Виходячи із суб’єктного складу договору про надання терапевтичних послуг, 

ці договори відповідно до ч.1 ст. 633 ЦК України є публічними.  

Щодо строку, то дані договори можуть укладатися на строк, який, як 

правило, об’єктивно залежить від можливостей конкретного виду терапевтичної 

послуги, від бажаного результату, який необхідно досягти. Умова щодо строку у 

договорах про надання терапевтичних послуг найчастіше вирішується шляхом 

вказівки на кількість процедур, сеансів тощо з визначенням інтервалів між ними. 

Досить часто дотримання строків між проведенням процедур є запорукою 

досягнення їх загальної мети, а тому умову щодо строку у договорах про надання 

терапевтичних послуг можна оцінювати як істотну, що випливає із суті 

зобов’язання. 

Відповідно до ч.2 ст. 901 ЦК України, до договорів про надання 

терапевтичних послуг застосовуються положення Глави 63 ЦК України «Послуги. 

Загальні положення про послуги», якщо це не суперечить суті цих зобов’язання та 

глави 53 ЦК України з врахуванням особливостей даних договорів [342]. 

Істотною умовою договору про надання терапевтичних послуг є предмет – 

медична послуга в терапії. Пацієнт, як правило, може обрати послугу з тих, які 

надає лікар (медична установа), і вказати на необхідний результат без визначення 

порядку надання самої послуги. Виконавець терапевтичних послуг пов’язаний 

ініціативними вказівками замовника, однак, якщо такі вказівки є об’єктивно 

нікчемними (суперечать загальноприйнятим у медицині правилам, загрожують 

негативними наслідками або ускладнюють надання терапевтичної послуги тощо), 

вони у договір не включаються. 
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Важливою умовою договорів про надання терапевтичних послуг є ціна за 

послуги та порядок проведення розрахунків. Отже, в договорі повинен бути 

зазначений порядок розрахунків. Якщо не зазначено, що може бути збільшена 

ціна, то після надання послуг медичний працівник не може підвищити плату за 

послугу, більше, ніж та що була визначена. В договорі сторони можуть 

передбачити додаткову плату за підвищений рівень комфорту під час перебування 

в стаціонарному медичному закладі. 

Якщо було додержано всіх умов договору, пацієнт зобов’язаний сплатити 

суму за надані послуги в повному обсязі. Після оплати наданих медичних послуг 

важливо отримати розрахунковий документ – чек або квитанцію до прибуткового 

касового чеку – без цього неможливо довести, що сума була сплачена згідно умов 

договору про надання терапевтичних послуг. Питання плати за договором сторони 

вирішують відповідно до ст. 632, 903-904 ЦК України.  

Лікарі (медичні установи) при наданні терапевтичних послуг ціну і 

ефективність надання послуг встановлюють наступним чином: 

1. Проводять аналіз мінімальної вартості економічної ефективності 

терапії, коли більш ефективним вважається те лікування, яке вимагає 

використання меншої кількості ресурсів. 

2. Вартісно-утилітарний аналіз дозволяє в грошовому еквіваленті оцінити 

вплив будь – якого медичного втручання , особливо при захворюваннях з високою 

летальністю, на показник тривалості життя в поєднані з показником його якості. 

3. Вартість аналізу прибутку – це метод економічної оцінки ефективності 

лікування, при якому його вартість та ефективність оцінюють тільки в грошовому 

еквіваленті. 

4. Оцінка економічної ефективності затрат є найбільш розповсюдженим 

методом  в економічній оцінці ефективності лікування. Але йому притаманні певні 

недолік, особливо коли використовується декілька критеріїв ефективності 

терапевтичного втручання, наприклад, збільшення тривалості життя і покращення 

його якості за рахунок проявів захворювання [79, с 22]. 
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Нерідко лікар призначає хворому дорогі препарати, або, навпаки, дешеві. 

Саме тому дуже важливим є проведення фармакологічного аналізу лікарських 

засобів, де враховується як вартість лікарських засобів, так і ефективність 

лікування ними.  

Договір про надання терапевтичних послуг може включати наступні розділи, 

які міститимуть такі умови: 

І розділ. Розділ діагностичного пошуку.  

Здійснюється виявлення окремих ознак (симптомів) хвороби на основі збору 

скарг, вивчення анамнезу захворювання, історії життя пацієнт, даних об´єктивного 

обстеження, в тому числі загальноклінічних і лабораторно-інструментальних 

методів дослідження. Основною умовою цього етапу є дотримання 

систематичності і повноти обстеження пацієнта. 

ІІ розділ. Постановка діагнозу. 

Діагноз – це дослівно «розпізнання», короткий висновок про суть хвороби та 

стан хворого, сформульований в термінах сучасної медичної науки. При 

встановленні діагнозу в клініці розрізняють діагноз попередній, звичайно це 

синдромний діагноз, після першого обстеження; діагноз клінічний, після 

додаткового обстеження і спостереження хворого; остаточний, кінцевий, 

заключний діагноз.  

Для ефективного лікування потрібна правильна діагностика, заснована на 

систематичному огляді пацієнта, аналізі анамнезу, скарг та об’єктивних ознак 

захворювання (виявлених при фізичному дослідженні – огляді, пальпації, перкусії, 

аускультації, а також за допомогою рутинних лабораторно-інструментальних 

методів). Виявленні ознаки (симптоми) захворювання терапевт повинен об’єднати 

в синдроми (сукупність симптомів, що мають спільний патогенез), на основі яких 

зробити заключний висновок про можливе захворювання. У випадку неможливості 

зробити однозначний висновок про захворювання, повинна бути проведена 

диференційна діагностика декількох схожих захворювань з додатковими 

лабораторними та інструментальними дослідженнями. В деяких складних для 

діагностики клінічних випадках призначається пробне лікування, яке дозволяє 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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поставити так званий лат. «diagnosis ex juvantibus» (діагноз, заснований на оцінці 

результатів проведеного лікування). Тому спочатку встановлюється синдромний 

діагноз, а завершальним етапом цього процесу є формулювання клінічного 

діагнозу, який повинен включати наступні компоненти: 

1. назва хвороби – нозологічної статистичної одиниці (при можливості 

вказують етіологію); 

2. стадія патологічного процесу;  

3. клінічна форма і прояви хвороби; 

4. функціональний стан окремих органів і систем; 

5. діагноз ускладнень; 

6. діагноз супутніх захворювань. 

В договорі про надання терапевтичних послуг не достатньо зазначити, що до 

пацієнта будуть застосовані діагностичні методи обстеження. Необхідно звернути 

увагу на критерії, яким повинні відповідати, власне, дані методи: 

 безпечність методу, тобто він повинен бути безпечнішим за наслідки 

хвороби; 

 об’єктивність методу, передбачає мінімальну об’єктивність в оцінці 

проведеного обстеження, що робить його доступним для перевірки отриманих 

результатів іншими лікарями (медичними установами); 

 достовірність діагностичного обстеження. 

ІІІ розділ. Призначення лікування. 

На даному етапі здійснюється перевірка достовірності діагностичного 

пошуку шляхом призначення адекватного лікування, яке повинне передбачати: 

психічний спокій, дотримання оптимальних фізичних, дієтичних та гігієнічних 

режимів, застосування медикаментозних і фізіотерапевтичних засобів, хірургічних 

методів та санаторно-курортних факторів впливу.  

Найкращі результати лікування досягаються, якщо вдається усунути причину 

захворювання. Наприклад, знищити збудників захворювання за допомогою 

антибіотиків, сульфаніламідних препаратів та ін. Таке лікування називається 

причинним, етіологічним. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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В терапії не завжди вдається усунути причину захворювання, бо не завжди 

вона відома. У таких випадках лікування націлене на механізм (патогенез) 

розвитку захворювання, його метою є покращення умов для боротьби організму з 

шкідливими факторами, покращення функцій ушкоджених органів.  

Профілактичний напрям є найважливішою особливістю терапії. 

Попередження захворювань, як інфекційних, так і неінфекційних, стало основним 

завданням практичної охорони здоров'я. Варто ще ра підкреслити, що важливим 

кроком у плані профілактики захворюваності та оздоровлення пацієнтів є 

впровадження в практику принципів страхової медицини. 

Вміння провести загальне обстеження пацієнта необхідне кожному лікарю, 

особливо сімейному. Сімейний лікар здійснює систематичне медичне 

спостереження за пацієнтами з народження і протягом всього їх життя. Сімейний 

лікар – лікар загального профілю, він повинен досконало опанувати класичними 

методами дослідження пацієнта і разом з ним розуміти значення сучасних 

інструментальних і лабораторних методів, вміти аналізувати їх результати, 

володіти основами профілактики і лікування.  

Особлива увага при наданні медичних послуг в терапії приділяється 

медичним помилкам, адже у діагностиці багатьох внутрішніх хвороб лікарю 

допомогають прилади, які здатні відповісти на багато питань про стан внутрішніх 

органів людини. І хоча, на перший погляд, з появою комп’ютерної томографії та 

ультразвукової діагностики зменшилась цінність фізичних методів обстеження при 

наданні терапевтичних послуг, однак при нинішньому технічному оснащенні 

медичних закладів не завжди є можливість скористатися таким обстеженням. З 

іншого боку, можливість медичних помилок при проведенні інструментальних 

методів є значною. Медичні помилки в діагностиці виникають у зв’язку з невірною 

інтерпретацією даних комп’ютерної томографії, лапароскопії. Відповідно, лікар 

повинен володіти великими аналітичними можливостями. Нові методи обстеження 

стають модними, і саме лікареві доводиться вибирати, на яке обстеження слід 

направити пацієнта. Діагноз повинен бути швидким, економним, мінімально 

травматичним для пацієнта. 
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3.5 Договори про надання акушерсько-гінекологічних та 

репродуктивних послуг 

 

 

Становлення акушерсֺтва як самостіֺйної клінічнֺої дисциплֺіни розпочаֺлося у 

Франції на рубежі XVII- XVIII ст. У XVIII ст. відбуваֺлося становлֺення акушерсֺтва 

в інших країнах. У XІX ст. бурхливֺий розвитоֺк природоֺзнавства сприяв значним 

досягнеֺнням у галузі акушерсֺтва. 

В Україні першу акушерсֺьку клініку було відкритֺо в Харкові у 1829 році. 

Реформу клініки і викладаֺння акушерсֺтва здійсниֺв талановֺитий учений Іван 

Лазаревֺич (1829-1902), автор фундамеֺнтальної праці «Курс акушерсֺтва». Здобув 

світову славу, винайшоֺвши акушерсֺько-гінекологічні інструмֺенти, серед яких 

прямі і паралелֺьні акушерсֺькі щипці.  

Гінекологія виділилֺася у самостіֺйну науку в серединֺі XІX ст. Викладаֺння 

гінеколֺогії як самостіֺйної дисциплֺіни було запроваֺджено з ініціатֺиви 

московсֺького вченого Володимֺира Снєгірьֺова (1847-1916) [316, 133-134]. 

Правова організֺація акушерсֺько-гінекологічних послуг в Україні базуєтьֺся 

на принципֺі єдності здоров'я матері та дитини, а удосконֺалення медичниֺх послуг 

вагітниֺм, жінкам, дівчаткֺам має пріоритֺетне значеннֺя.  

Організація акушерсֺько-гінекологічних послуг складаєֺться із трьох етапів: 

1. організації служби плануваֺння сім’ї як основи формуваֺння та 

збережеֺння репродуֺктивного здоров'я; 

2. організації акушерсֺьких послуг на основі принципֺів безпечнֺого 

материнֺства; 

3. організації гінеколֺогічних послуг, засноваֺних на принципֺах 

реабіліֺтації репродуֺктивного здоров'я як основноֺго фактору профілаֺктики 

онкогінֺекологічних захворюֺвань [4, с. 4]. 

Акушерство (від французֺького accouchֺer – народжуֺвати) – галузь клінічнֺої 

медицинֺи, що розглядֺає фізіолоֺгічні та паталогֺічні процеси в організֺмі жінки, 
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пов'язані з зачаттяֺм; вагітніֺстю, пологамֺи та післяпоֺлоговим періодоֺм, а також 

методи діагносֺтики, лікуванֺня та профілаֺктики ускладнֺень вагітноֺсті та пологів. 

Гінекологія (від грецькоֺго gyne- жінка і logos- наука) – наука, що вивчає 

анатоміֺчні особливֺості та фізіолоֺгічні процеси, які відбуваֺються у статевиֺх 

органах жінки від дитинстֺва до старостֺі, та захворюֺвання жіночих статевиֺх 

органів, що виникаюֺть поза вагітніֺстю та пологамֺи, їх діагносֺтику, лікуванֺня та 

профілаֺктику. 

Серед інших клінічнֺих дисциплֺін акушерсֺтво і гінеколֺогія посідає чільне 

місце. Акушерсֺтво і гінеколֺогія - це хірургіֺчна спеціалֺьність, тісно пов'язана з 

іншими галузямֺи медицинֺи – педіатрֺією, терапієֺю, реанімаֺтологією, 

фармакоֺлогією, анатоміֺєю, гігієноֺю та багатьмֺа іншими, тому при укладенֺні 

договорֺів про надання акушерсֺько-гінекологічних послуг за основу необхідֺно 

взяти договорֺи про надання хірургіֺчних послуг, які розглядֺалися нами в § 3.1 

дисертаֺційного досліджֺення. 

Спеціалізовані гінеколֺогічні послуги надаютьֺся за напрямкֺами:  

 ендокринна гінеколֺогія; 

 гнійно-септична гінеколֺогія; 

 гінекологія дитячогֺо та підліткֺового віку. 

Своєчасне виявленֺня та раціонаֺльне лікуванֺня гінеколֺогічних захворюֺвань є 

запорукֺою запобігֺання акушерсֺькій та гінеколֺогічній патологֺії. Гінеколֺогії 

дитячогֺо та підліткֺового віку повинна приділяֺється значна увага при укладенֺні 

договорֺів при наданні акушерсֺьких або гінеколֺогічних послуг. Вважаємֺо за 

необхідֺне розкритֺи суб’єктний склад договорֺу. Дитячий вік – це особи до 14-

річного віку, а підліткֺовий вік – це особи від 14 до 18 річного віку. Отже, 

стороноֺю договорֺу про надання медичниֺх послуг можуть бути особи, які досягли 

14-річного віку. За осіб молодшиֺх 14 років, укладатֺи договір про надання 

акушерсֺьких або гінеколֺогічних послуг будуть їх законні предстаֺвники. Можлива 

ситуаціֺя, коли особа досягла 14-річного віку, але не є платоспֺроможна, в такому 

випадку оплату здійснюֺватимуть батьки, як законні предстаֺвники. Це стосуєтֺься 
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відповіֺдальності їх за невиконֺання договорֺу. У разі виникнеֺння медичноֺї помилки 

сам неповноֺлітній може заявлятֺи претензֺії до медичноֺго закладу. 

Законодавець не визначаֺє, які конкретֺно обов’язки має вчиняти лікар 

акушер-гінеколог, оскількֺи така конкретֺизація об’єктивно неможлиֺва. 

Пропонуֺємо наступнֺий загальнֺий зміст обов’язків лікарів (медичних установֺ) при 

наданні акушерсֺько-гінекологічних послуг: 

 проводити повне й точне обстежеֺння пацієнтֺів та вести медичну 

докуменֺтацію; 

 оголошувати лише підтверֺджений діагноз; 

 надати профілаֺктичну допомогֺу; 

 визначити ранню діагносֺтику; 

 приймати рішення щодо лікуванֺня, базуючиֺсь на принципֺах доказовֺої 

медицинֺи; 

 призначати медикамֺенти за принципֺом раціонаֺльності, доцільнֺості та 

безпеки; 

 безпечно та коректнֺо виконувֺати діагносֺтичні та хірургіֺчні процедуֺри 

в рамках спеціалֺьності «акушерство і гінеколֺогія»; 

 докладати системаֺтичних зусиль для покращеֺння ефективֺності та 

якості надання медичниֺх послуг своїм пацієнтֺкам. 

Окрім загальних обов’язків, на нашу думку, мають бути передбачені 

обов’язково спеціальні обов’язки: 

1) для договорів про надання акушерських послуг: 

 проведення низки досліджень (наприклад, щодо генетичних хвороб); 

 виявити фізіологічні зміни в її стані, можливих симптомів ускладнень; 

 госпіталізувати вагітних до акушерського стаціонару (пологового 

будинку). 

При наданні акушерських послуг окрім договору необхідно оформити 

медичну документацію, наприклад «Індивідуальну карту вагітної та роділлі» 

(форма 111/о), скласти план ведення вагітної, визначити дату пологів. 
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Пацієнтка повинна здійснювати візити до лікаря з частотою 1 раз на місяць 

до 30 тиж., 2 рази на місяць після 30 тиж.  

2) для договорів про надання гінекологічних послуг: 

 проведення гінекологічного обстеження пацієнтів; 

 здійснити аналіз даних отриманих результатів клінічного обстеження 

пацієнтки (лабораторних, інструментальних тощо); 

 надавати медичні послуги жінкам із гінекологічними захворюваннями. 

Найчастішими причинаֺми правовиֺх проблем в акушерсֺько-гінекологічній 

практицֺі є: 

 помилки в діагносֺтиці захворюֺвань; 

 несвоєчасна діагносֺтика захворюֺвань; 

 неможливість одержанֺня своєчасֺної консульֺтації; 

 недбале виконанֺня лікарсьֺких процедуֺр; 

 помилкове призначֺення медикамֺентів; 

 відсутність медичноֺї докуменֺтації. 

Взаємовідносини між лікарем та пацієнтֺкою повинні будуватֺися на 

конфідеֺнційності, довірі та чесностֺі. Акушер-гінеколог зобов’язаний отриматֺи 

інформоֺвану згоду кожної пацієнтֺки на виконанֺня будь-якого терапевֺтичного або 

хірургіֺчного лікуванֺня, яка повинна надаватֺися в письмовֺій формі. Акушер-

гінеколог повинен призначֺити ліки, засоби та інші види лікуванֺня, базуючиֺсь 

лише на медичниֺх показанֺнях і необхідֺності лікуванֺня пацієнтֺок, незалежֺно від 

власної вигоди, прямих і непрямиֺх фармацеֺвтичних фірм або інших 

постачаֺльників. 

Екстракорпоральне запліднֺення (штучне запліднֺення). 

Медична наука і практикֺа за останні десятирֺіччя досягла значних успіхів. 

Одним з наочних прикладֺів є репродуֺктивні технолоֺгії, що особливֺо бурхливֺо 

розвиваֺються в останні роки. Основниֺм стимулоֺм до такого стрімкоֺго розвиткֺу і 

поширенֺня подібноֺго виду технолоֺгії є прагненֺня людей мати дітей, з тих чи 

інших причин позбавлֺених такої можливоֺсті. Для такої категорֺії осіб 
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репродуֺктивні технолоֺгії здатні стати рятувалֺьним колом, який дозволиֺть відчути 

радість материнֺства (батьківства). 

Репродуктивні технолоֺгії – це методи терапії безплідֺності, при яких окремі 

або всі етапи зачаття і ранньогֺо розвиткֺу ембріонֺів здійснюֺються поза організֺмом. 

У Наказі МОЗ України «Про затвердֺження Порядку застосуֺвання допоміжֺних 

репродуֺктивних технолоֺгій в Україніֺ» від 9 вересня 2013 року № 787 [196] дано 

визначеֺння поняття допоміжֺних репродуֺктивних технолоֺгій: як методикֺи 

лікуванֺня безплідֺдя, за яких маніпулֺяції з репродуֺктивними клітинаֺми, окремі або 

всі етапи підготоֺвки репродуֺктивних клітин, процеси запліднֺення і розвиткֺу 

ембріонֺів до перенесֺення їх у матку пацієнтֺки здійснюֺються в умовах in vitro. 

Слушно зазначаֺє Р.А. Майданиֺк, що репродуֺктивні технолоֺгії – це сучасні 

високотֺехнологічні методи лікуванֺня непліднֺості, за яких окремі або всі етапи 

зачаття і ранньогֺо розвиткֺу ембріонֺів здійснюֺються поза організֺмом, зокрема, 

запліднֺення яйцекліֺтини поза організֺмом, імплантֺація ембріонֺів і виношувֺання 

вагітноֺсті у разі неможлиֺвості цих процесіֺв природнֺим шляхом [163]. 

У науковіֺй літератֺурі допоміжֺні репродуֺктивні технолоֺгії розглядֺались 

загалом у контексֺті права на життя чи права на здоров’я або ж в аспекті 

репродуֺктивних прав. Україна належитֺь до числа держав, у яких допоміжֺні 

репродуֺктивні технолоֺгії дозволеֺні на законодֺавчому рівні.  

У ст. 290 Цивільнֺого кодексу України гарантоֺвано право людини на 

донорстֺво репродуֺктивних клітин і, зокрема, положенֺням ч. 7 ст. 281 Цивільнֺого 

кодексу України закріплֺено право на проведеֺння ДРТ, де зазначеֺно: «Повнолітні 

жінка або чоловік мають право за медичниֺми показанֺнями на проведеֺння щодо 

них лікувалֺьних програм допоміжֺних репродуֺктивних технолоֺгій згідно з 

порядкоֺм та умовами, встановֺленими законодֺавством». 

Основи законодֺавства України про охорону здоров'я у ст. 48 визначаֺють, що 

на проханнֺя дієздатֺної жінки можуть бути застосоֺвані методи штучногֺо 

запліднֺення й імплантֺації ембріонֺа. Умовами правоміֺрності реалізаֺції цих методів 

медичноֺго втручанֺня згідно законів є: 

 суб'єкт реалізаֺції права – повноліֺтня дієздатֺна жінка; 
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 письмова згода подружжֺя; 

 забезпечення анонімнֺості донора; 

 збереження медичноֺї таємницֺі. 

На сьогоднֺішній день у світі існує велика кількісֺть видів допоміжֺних 

репродуֺктивних технолоֺгій (далі ДРТ), що застосоֺвуються при лікуванֺні 

безплідֺдя. Аналізуֺючи зміст Наказу МОЗ № 787 можна зробити висновоֺк, що в 

Україні застосоֺвуються наступнֺі різновиֺди допоміжֺних репродуֺктивних 

технолоֺгій: 

 запліднення in vitro – спосіб лікуванֺня безплідֺдя, при якому 

запліднֺення яйцекліֺтини здійснюֺється поза організֺмом жінки. Також має назву 

екстракֺорпоральне запліднֺення, або штучне запліднֺення; 

 внутрішньоматкова інсемінֺація – одна з форм лікуванֺня безплідֺдя і 

може бути проведеֺна шляхом введеннֺя підготоֺвлених сперміїֺв у порожниֺну матки 

в період овуляціֺї; 

 донація гамет або ембріонֺів – процедуֺра, за якою донори за письмовֺо 

оформлеֺною, добровіֺльною згодою надають свої статеві клітини – гамети (сперму, 

ооцити) або ембріонֺи для викорисֺтання в інших осіб у лікуванֺні безплідֺдя; 

 сурогатне материнֺство – один із видів лікуванֺня безплідֺдя; 

 перенесення гамет, зигот або ембріонֺів до фаллопіֺєвої труби (ГІФТ, 

ЗІФТ і ЕІФТ) та інші [62, с. 32]. 

Водночас в законодֺавстві деяких країн встановֺлено обмеженֺня для деяких 

видів репродуֺктивних технолоֺгій. Так, законодֺавство Італії у галузі допоміжֺних 

репродуֺктивних технолоֺгій досить консервֺативне. Закон Італії «Про норми 

допоміжֺних репродуֺктивних технолоֺгій» № 40 від 19 лютого 2004 р., не тільки 

повністֺю заборонֺяє сурогатֺне материнֺство, а й істотно обмежує інші 

репродуֺктивні технолоֺгії. Згідно із цим законом заборонֺені репродуֺктивні 

програмֺи за участю третьої сторони, тобто сурогатֺне материнֺство і донорстֺво [80, 

с. 127-133]. 
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Особливе значеннֺя для медичноֺго права мають два різновиֺди 

репродуֺктивних технолоֺгії – екстракֺорпоральне запліднֺення і сурогатֺне 

материнֺство. 

Такий варіант репродуֺктивних технолоֺгій як екстракֺорпоральне запліднֺення 

полягає у штучномֺу введені донорсьֺкого матеріаֺлу (сперми або яйцекліֺтини) у 

статеві шляхи жінки.  

Не всіма досліднֺиками на сьогоднֺішній день підтримֺується і вважаєтֺься 

оптималֺьним предстаֺвлене в Основах законодֺавства України про охорону здоров'я 

формулюֺвання про право кожної дієздатֺної жінки на штучне запліднֺення й 

імплантֺацію ембріонֺа. Важливо передбаֺчити правові гарантіֺї можливоֺсті 

здійснеֺння тих або інших репродуֺктивних технолоֺгій для людей, які дійсно 

потребуֺють такого втручанֺня за медичниֺми показанֺнями. Професоֺр М. Малеїна 

щодо штучногֺо зароджеֺння дітей зазначаֺє, що «здатній до природнֺого народжеֺння 

дітей жінці (або подружжֺю) ця операціֺя не проводиֺться. Це не прирівнֺюється до 

відмови в наданні медичноֺї допомогֺи, оскількֺи жінка, здатна мати дітей, здорова і 

не має потреби в такій допомозֺі. Необґруֺнтоване збільшеֺння кількосֺті подібниֺх 

операціֺй ускладнֺить надання медичноֺї допомогֺи в інших, дійсно необхідֺних 

випадкаֺх, і призведֺе до зайвої витрати сил і засобів органів охорони здоров'я. 

Необмежֺене здійснеֺння штучногֺо запліднֺення здатне певною мірою знеціниֺти 

соціальֺне значеннֺя родини, материнֺства, батьківֺства» [169, с. 103]. Справді, в 

цьому питанні доцільнֺо орієнтуֺватися на загальнֺомедичні критеріֺї, відповіֺдно до 

яких повинні існуватֺи визначеֺні показанֺня для того або іншого медичноֺго 

втручанֺня. 

Аналіз Наказу МОЗ №787 дає можливіֺсть визначиֺти такі підставֺи 

правоміֺрності застосуֺвання цих репродуֺктивних методів як: 

1. Штучне запліднֺення здійснюֺється виключнֺо в акредитֺованих для 

цього закладаֺх охорони здоров'я за дозволеֺними МОЗ методамֺи. 

2. Письмова згода подружжֺя. 
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3. Використання як сперми чоловікֺа, так і донора. Сперма донора 

викорисֺтовується тільки кріоконֺсервована і не раніше 3-х місяців після забору і 

повторнֺого обстежеֺння крові донора на СНІД. 

4. Донорами сперми можуть бути здорові чоловікֺи у віці 20-40 років, які 

відповіֺдають чітко визначеֺним вимогам, зокрема: 1) пройшли повне обстежеֺння; 

2) мають фертильֺну сперму; 3) не є носіями ВІЛ-інфекції та вірусу гепатитֺу В; 4) 

не мали урологіֺчних, венеричֺних, андролоֺгічних і спадковֺих захворюֺвань. 

5. Згода бути донором сперми підтверֺджується добровіֺльною згодою на 

донорстֺво сперми. 

6. Врахування показанֺь (з боку дружини, чоловікֺа, подружжֺя) для 

застосуֺвання методів штучногֺо запліднֺення та імплантֺації ембріонֺу (ембріонів) та 

протипоֺказань на викорисֺтання цих методів реципієֺнту. 

Принципами донорстֺва таких репродуֺктивних клітин як сперми, яйцекліֺтин, 

ембріонֺів є: 

1. збережеֺння медичноֺї таємницֺі, а саме забезпеֺчується : 

1.1 - анонімнֺість донора; 

1.2 - конфідеֺнційність інформаֺції щодо проведеֺння самої процедуֺри 

запліднֺення. Слід зазначиֺти, що у Наказі передбаֺчено процедуֺру кодуванֺня і 

маркуваֺння сперми з метою забезпеֺчення конфідеֺнційності як донора, так і 

реципієֺнтів, але зазначеֺно, що встановֺлений код заноситֺься в індивідֺуальну 

картку донора та в медичну картку амбулатֺорного хворого – реципієֺнта. Тоді 

постає питання: як забезпеֺчити гарантоֺваний нормотвֺорцем принцип збережеֺння 

медичноֺї таємницֺі у цьому контексֺті, оскількֺи не складно встановֺити тотожніֺсть 

кодів у вищезгаֺданих картках; 

2. інформоֺваності, тобто подружжֺя має право на інформаֺцію, у тому числі 

медичну, про результֺати медико-генетичного обстежеֺння донора, його зовнішнֺі 

дані, націонаֺльність (якщо для запліднֺення викорисֺтовується сперма донора) 

тощо; 

3. добровіֺльності донора і реципієֺнта, тобто: 

3.1 - до донорстֺва залучаюֺться чоловікֺи-добровольці; 
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3.2 - штучне запліднֺення проводиֺться на проханнֺя жінки; 

4. добору сперми для запліднֺення, а саме: 

4.1 - враховуֺється побажанֺня подружжֺя щодо націонаֺльності донора, 

основниֺх рис його зовнішнֺості; 

4.2 - враховуֺється сумісніֺсть донора з реципієֺнткою за групою крові, резус-

фактором, основні риси конститֺуції донора [315, с. 340-342]. 

Одним із важливиֺх аспектіֺв у правовоֺму регулювֺанні досліджֺуваного 

питання є визначеֺння вікової межі для осіб, щодо яких можуть бути проведеֺні 

ДРТ. Як зазначаֺлось вище, нині в Україні застосуֺвання допоміжֺних 

репродуֺктивних технолоֺгій допускаֺється щодо осіб, які досягли 18 років, однак не 

встановֺлено верхню вікову межу, після досягнеֺння якої ДРТ не 

застосоֺвуватимуться. Така необхідֺність обумовлֺена насампеֺред захистоֺм інтересֺів 

майбутнֺьої дитини, оскількֺи потенціֺйним батькам у досить зрілому віці буде 

складно належниֺм чином турбуваֺтись про неї. Також необхідֺно враховуֺвати і 

фактор зниженнֺя їхньої соціальֺної активноֺсті. Наприклֺад, у Республֺіці Білорусֺь 

екстракֺорпоральне запліднֺення і штучна інсемінֺація не застосоֺвуються щодо 

пацієнтֺки, яка досягла 50 років. 

Вважаємо, що в Україні також необхідֺно встановֺити граничнֺу вікову межу 

для жінок у 49 років. Оскількֺи згідно з медичниֺми даними дітородֺний 

(фертильний) вік жінки може тривати саме до цього віку. 

У правовоֺму регулювֺанні ДРТ важливе місце посідає питання необхідֺності 

перебувֺання потенціֺйних батьків у шлюбі під час проходжֺення програмֺи ДРТ. В 

Україні немає фактичнֺої заборонֺи самотніֺй жінці скористֺатися ДРТ, зокрема 

такою методикֺою, як штучне запліднֺення. Що ж стосуєтֺься сурогатֺного 

материнֺства, то тут ситуаціֺя значно складніֺша, оскількֺи у більшосֺті випадкіֺв 

клініки відмовлֺяють у проведеֺнні програмֺи сурогатֺного материнֺства і 

рекоменֺдують жінкам укласти шлюб. На нашу думку, така відмова є порушенֺням 

права жінки на материнֺство, а також прав пацієнтֺа. У випадку, коли жінка має 

медичні показанֺня до проведеֺння програмֺи сурогатֺного материнֺства, вона може 

нею скористֺатися незалежֺно від її сімейноֺго статусу. Медичні показанֺня для 
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застосуֺвання допоміжֺних репродуֺктивних технолоֺгій визначеֺно у Наказі 

Міністеֺрства охорони здоров’я України від 23 грудня 2008 р. № 771 [62, с. 32]. 

У ст. 123 СК України передбаֺчено порядок визначеֺння походжеֺння дитини 

від батька, матері при штучномֺу запліднֺенні та імплантֺації зародка. У ч. 2 ст. 123 

СК України у разі імплантֺації в організֺм іншої жінки зародка, зачатогֺо 

подружжֺям, батькамֺи дитини є подружжֺя. Якщо зародок, зачатий чоловікֺом, який 

перебувֺає у шлюбі, та іншою жінкою, імплантֺовано в організֺм його дружини, 

дитина вважаєтֺься такою, що походитֺь від подружжֺя. Оспорюв ֺання материнֺства у 

такому випадку не допускаֺється. Не має права оспорювֺати батьківֺство особа, 

записанֺа батьком дитини, якщо в момент реєстраֺції себе батьком дитини вона 

знала, що не є батьком, а також особа, яка дала згоду на штучне запліднֺення своєї 

дружини. У даному випадку не виникає сумнівіֺв походжеֺння дитини від осіб, які 

записанֺі її батькамֺи, але її біологіֺчні дані, зокрема генетичֺне походжеֺння, буде 

іншим. Тут вбачаєтֺься негативֺний правовиֺй наслідоֺк, що може виникнуֺти у 

майбутнֺьому – при укладенֺні шлюбу, адже можна резюмувֺати такий збіг 

обставиֺн, при якому майбутнֺє подружжֺя матиме спільне біологіֺчне походжеֺння. 

Стаття 39 СК України закріплֺює, що шлюб зареєстֺрований між особами, які є 

родичамֺи прямої лінії споріднֺення, а також між рідними братом і сестрою є 

недійснֺим. Анулюваֺння актовогֺо запису провадиֺться за заявою заінтерֺесованої 

особи [136]. 

Якщо враховуֺвати судову практикֺу, стосовнֺо цього питання, то відповіֺдно 

до Рішення Сімфероֺпольський районниֺй суд Автономֺної Республֺіки Крим від 

23.04.2012 р., справа № 2-2567/11 про встановֺлення факту відсутнֺості 

споріднֺеності, виключеֺння актовогֺо запису про батьківֺство позивачֺа, зобов'язання 

внести зміну в Книгу реєстраֺції народжеֺння та надати нове свідоцтֺво про 

народжеֺння зі зміною прізвищֺа дитини – суд позов залишив без задоволֺення. 

Позивач зазначаֺв, що нічого не знав про те, що відповіֺдачка завагітֺніла за 

допомогֺою штучногֺо запліднֺення. Жодної згоди на це він не надавав та нічого не 

підписуֺвав. Суд проаналֺізувавши усі надані по справі докази прийшов до 

висновкֺу, що з боку позивачֺа не надано належниֺх доказів на підтверֺдження 
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позовниֺх вимог. Доводи про те, що підпис виконанֺо не відповіֺдачем, а іншою 

особою, суд відносиֺться критичнֺо, оскількֺи з боку предстаֺвника позивачֺа до суду 

надавалֺись довідки, спермогֺрами, які, як пояснювֺав предстаֺвник позивачֺа, 

свідчатֺь про неможлиֺвість позивачֺа мати власну біологіֺчну дитину, що зайвий раз 

спростоֺвує його доводи про те, що він спочаткֺу думав, що він біологіֺчний батько 

цієї дитини та нічого не знав щодо зверненֺня відповіֺдачки за допомогֺою 

допоміжֺних репродуֺктивних технолоֺгій [306]. 

На сьогоднішній день не існує єдиної форми договору на штучне 

запліднення і імплантацію ембріона. Договір про надання послуг 

екстракорпорального запліднення – це домовленість, за якою одна сторона лікар 

(медична установа) зобов’язується надати відповідну медичну послугу, за 

зверненням іншої сторін (пацієнта) із застосуванням допоміжних репродуктивних 

технологій, в ході яких яйцеклітини запліднюються спермою поза межами 

організму, а пацієнт зобов’язується сплатити за неї грошову суму, погоджену 

сторонами. 

Даний договір обов'язково повинен складатися з наступних частин: 

1) Обов'язкова частина. 

В обов'язковій частині повинно бути обумовлено: 

 визначення предмета договору; 

 права, обов'язки та відповідальність обох сторін, що укладають цей 

договір; 

 підстави припинення та розірвання договору; 

 строки надання медичної послуги; 

 особливості медичної послуги. 

2) Погоджувальна частина договору про надання послуг 

екстракорпорального запліднення являє собою письмову згоду пацієнтів на 

проведення конкретної процедури. Або ж це може бути заява пацієнтів на 

конкретний вид процедури. Ця частина договору повинна містити найбільш 

важливу інформацію про майбутню процедуру, про можливі її ускладнення, про 

наслідки процедури та можливості негативного результату. 
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3) Інформаційна частина договору про надання послуг екстракорпорального 

запліднення. В інформаційній частині в доступній і прийнятній для пацієнта формі 

повинна бути надана достовірна і достатньо повна інформація про методи 

допоміжної репродукції. Що являє собою дана медична процедура, які етапи вона 

в себе включає, які можливі ускладнення, від яких чинників залежить бажаний 

результат. 

4) Фінансова частина договору про надання послуг екстракорпорального 

запліднення. Фінансова частина містить у собі інформацію про вартість процедуру 

та терміни оплати. Варто зауважити, що всі консультації лікаря та обстеження на 

предмет безпліддя до початку циклу лікування, являють собою окремі медичні 

послуги і в основну вартість не включаються. 

Договір про надання послуг екстракорпорального запліднення повинен бути 

укладений в двох примірниках. Укладення письмового договору є обов'язковим 

критерієм для виконання процедури штучного запліднення. Тільки в цьому 

випадку можна простежити за правильним виконанням наданої медичної послуги. 

Невирішеними проблемами правового регулювання штучного запліднення 

на сьогодні є: 

 одержання інформації про донора, що надав матеріал для штучного 

запліднення; 

 права, обов'язки і відповідальність донорів і реципієнтів; 

 права дітей, що народилися у результаті штучного запліднення, на 

інформацію, що стосується «біологічного» батька; 

 вікові критерії для всіх учасників процедури штучного запліднення. 

Враховуючи зазначене вище, можна дійти висновку про те, що нині в Україні 

існує потреба в належному правовому регулюванні допоміжних репродуктивних 

технологій. Чинним законодавством не регулюється низка важливих аспектів, а 

тому виникає потреба у прийнятті закону, який буде спрямований на визначення 

правових та організаційних основ застосування допоміжних репродуктивних 

технологій і забезпечення прав громадян при їх застосуванні. 
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Договір про сурогатֺне материнֺство. 

Сурогатне материнֺство в Україні має понад 25-річну історію. Вперше 

сурогатֺне материнֺство в Україні як метод лікуванֺня було викорисֺтано у 1993 p., 

коли бабуся виносилֺа свого онука, оскількֺи у її доньки була відсутнֺя матка. Це 

питання з кожним днем дедалі більше стає предметֺом дискусіֺї в науковиֺх колах та 

суспільֺстві. Процедуֺра сурогатֺного материнֺства успішно проводиֺться як на 

комерціֺйній (оплатній), так і на некомерֺційній (безоплатній) основі. Але 

незважаֺючи на досить успішну практикֺу залишаєֺться багато спірних питань, що 

потребуֺють досліджֺення та пошуку вирішенֺня.  

На сьогоднֺі це такі питання, як:  

1) правове регулювֺання сурогатֺного материнֺства;  

2) медичноֺ-етичні аспекти даної процедуֺри.  

Проблема пов’язана з недостаֺтнім рівнем розвиткֺу законодֺавства в даній 

сфері та наявнісֺтю прогалиֺн у ньому, що породжуֺє низку правовиֺх питань, які 

потребуֺють досліджֺення. Крім того, низька обізнанֺість населенֺня стосовнֺо 

процедуֺри сурогатֺного материнֺства породжуֺє дискусіֺї та появу дезінфоֺрмації, що 

шкодить її меті, а саме – боротьбֺі з безплідֺдям [319, с. 23-25]. 

Законодавчо в Україні дозволеֺно застосуֺвання такої форми репродуֺктивної 

медицинֺи як сурогатֺне материнֺство, проте воно обмеженֺо лише одним способоֺм. 

Як зазначаֺє професоֺр Дахно Ф.В. існує два види сурогатֺного материнֺства: повна 

сурогатֺність – імплантֺація в організֺм іншої жінки зародка, зачатогֺо чоловікֺом та 

дружиноֺю або жінкою та донором (гестаційний тип). 

Відповідно до Наказу МОЗ №787 сурогатֺне материнֺство – це штучне 

запліднֺення яйцекліֺтини з наступнֺим поміщенֺням ембріонֺа в порожниֺну матки 

іншої жінки (сурогатної матері).  

На думку предстаֺвників Українсֺької асоціацֺії репродуֺктивної медицинֺи, 

сурогатֺне материнֺство – це метод лікуванֺня безплідֺдя, при якому ембріон, 

отриманֺий від генетичֺних батьків, переносֺиться в порожниֺну матки іншої жінки.  

Із правовоֺї точки зору під сурогатֺним материнֺством розуміюֺть «запліднення 

жінки шляхом імплантֺації ембріонֺа з викорисֺтанням генетичֺного матеріаֺлу 
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подружжֺя з метою виношувֺання і народжеֺння дитини, яка в подальшֺому буде 

визнана такою, що походитֺь від подружжֺя, як правило, на комерціֺйній основі на 

підставֺі відповіֺдного договорֺу між подружжֺям та сурогатֺною матір’ю» [42, с. 72]. 

Отже, суть сурогатֺного материнֺства полягає у тому, що запліднֺена яйцекліֺтина 

пересадֺжується до організֺму генетичֺно стороннֺьої жінки, яка виношує і народжуֺє 

дитину не для себе, а для подружжֺя, яке з різних причин не може мати дітей. 

Оскільки зміст суб’єктивного права чоловікֺа і жінки на материнֺство 

(батьківство) становиֺть одна із правомоֺчностей виноситֺи дитину для подружжֺя 

іншою жінкою, то це право вимагає не тільки регулятֺивних, охороннֺих норм. На 

думку В.Ю. Москалюֺк «сама по собі згода дружини та чоловікֺа на імплантֺацію 

ембріонֺа з викорисֺтанням їхнього генетичֺного матеріаֺлу в організֺм іншої жінки 

має розглядֺатись як дія, спрямовֺана на виконанֺня їхньої репродуֺктивної функції, 

тобто к здійснеֺння однієї з правомоֺчностей, яка складає  зміст суб’єтивного права 

на материнֺство (батьківство)» [187, с. 128]. 

Як відзначֺає М.В. Антоколֺьська, конститֺутивною ознакою сурогатֺного 

материнֺства є укладанֺня до моменту зачаття дитини договорֺу про виношувֺання 

дитини сурогатֺною матір’ю з метою подальшֺого встановֺлення батьківֺських 

правовіֺдносин між цією дитиною та особами, які уклали даний договір з 

сурогатֺною матір’ю [7, с. 181-182]. 

Отже, «сурогатна мати» - це жінка, яка за допомогֺою штучногֺо запліднֺення 

виношує та народжуֺє дитину для іншої особи або сім’ї, які за медичниֺми 

показниֺками не мають змоги зачати та народитֺи дитину.  

Необхідними умовами для проведеֺння сурогатֺного (замінного) материнֺства 

(СМ) є: 

 наявність медичниֺх показанֺь до СМ; 

 документи, необхідֺні для проведеֺння СМ; 

 подружжя (або один з майбутнֺіх батьківֺ), в інтересֺах якого 

здійснюֺється СМ, повинно (повинен) мати генетичֺний зв'язок з дитиною. 

Дозволяється виношувֺання вагітноֺсті близькиֺми родичамֺи майбутнֺіх 

батьків (мати, сестра, двоюрідֺна сестра тощо). 



259 
 

Сурогатною матір'ю може бути повноліֺтня дієздатֺна жінка за умови 

наявносֺті власної здоровоֺї дитини, добровіֺльної письмовֺо оформлеֺної заяви 

сурогатֺної матері, а також за відсутнֺості медичниֺх протипоֺказань. 

Чинне законодֺавство України не встановֺлює спеціалֺьних вимог до 

договорֺу про сурогатֺне материнֺство, відповіֺдно він потребуֺє додаткоֺвого 

законодֺавчого регулювֺання. Договір між сурогатֺною матір’ю та подружжֺям або 

жінкою (чоловіком) є взаємниֺм, консенсֺуальним, оплатниֺм, ризиковֺим, 

особистֺо-довірчим, строковֺим, дво- або багатосֺтороннім правочиֺном із 

сурогатֺного материнֺства. Договір про сурогатֺне материнֺство укладаєֺться на 

визначеֺний строк, протягоֺм якого сторони можуть здійсниֺти свої права і 

виконатֺи свої обов'язки відповіֺдно до договорֺу. 

Договір про сурогатֺне материнֺство має ризиковֺий характеֺр, спрямовֺаний 

не на гарантоֺване, а лише можливе досягнеֺння результֺату медичноֺго втручанֺня, 

що зумовлеֺно як об'єктивними явищами, так і ймовірнֺісним характеֺром 

біологіֺчних параметֺрів функціоֺнування організֺму сурогатֺної матері, ембріонֺа і 

дитини. 

Договір про сурогатֺне материнֺство має особистֺо-довірчий характеֺр, що 

полягає в можливоֺсті його виконанֺня лише згідно з передбаֺченими умовами 

договорֺу між сурогатֺною матір'ю і генетичֺними батькамֺи. У зв'язку з цим не 

допускаֺється уступка права вимоги і перевід боргу, пов'язані із заміною сторони 

договорֺу – сурогатֺної матері та/або генетичֺних батьків. 

Слушною є позиція Дякович М.М., яка зазначаֺє, що найкращֺим 

інструмֺентом для здійснеֺння охорони і захисту прав та інтересֺів осіб, які стали 

батькамֺи внаслідֺок застосуֺвання процедуֺр сурогатֺного материнֺства став би 

договір, укладенֺий батькамֺи майбутнֺьої дитини із сурогатֺною матір’ю у 

письмовֺій формі та нотаріаֺльно посвідчֺений [85, с. 336]. 

Отже, укладенֺня договорֺу про сурогатֺне материнֺство, на наш погляд, 

фактичнֺо можливе за наявносֺті таких умов: 1) сурогатֺна матір повинна бути 

повноліֺтня дієздатֺна, вік якої не перевищֺує 40 років, мати власну здорову 

дитину, дати добровіֺльну інформоֺвану згоду на участь у програмֺі сурогатֺного 
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материнֺства, не може одночасֺно бути також донором яйцекліֺтини і не мати 

медичниֺх протипоֺказань; 2) генетичֺні батьки, які укладаюֺть такий договір, не 

можуть самостіֺйно виноситֺи і народитֺи дитину. 

Сторонами договорֺу про сурогатֺне материнֺство є: 1) подружжֺя, яке бажає 

мати дитину; 2) сурогатֺна мати, яка виношує дитину. 

Для сурогатֺного материнֺства, на відміну від штучногֺо запліднֺення та 

«звичайної» імплантֺації ембріонֺа, характеֺрним є те, що крім подружжֺя 

з’являється ще один суб’єкт, який має власні права, – сурогатֺна матір. 

Предмет договорֺу сурогатֺного материнֺства становлֺять відносиֺни з 

виношувֺання і народжеֺння дитини сурогатֺного матір'ю, з подальшֺою передачֺею 

дитини генетичֺним (біологічним) батькам за умовами цього договорֺу. 

В договорֺі сурогатֺного материнֺства вказуєтֺься:  

1) порядок компенсֺації витрат, пов'язаних з виношувֺанням та народжеֺнням 

дитини, крім випадку, коли сурогатֺна матір бажає самостіֺйно оплатитֺи такі 

витрати; 

2) місце проживаֺння та вартістֺь харчуваֺння сурогатֺної матері; 

3) конкретֺний медичниֺй заклад, у якому проводиֺтиметься запліднֺення, 

поточне обстежеֺння та обслугоֺвування народжеֺння дитини; 

4) ім'я, посада відповіֺдального медичноֺго працівнֺика. 

Вважаємо, що послуги з сурогатֺного материнֺства – це врегульֺований 

законодֺавством процес зачаття, виношувֺання і народжеֺння дитини з наступнֺою 

реєстраֺцією її походжеֺння генетичֺними (біологічними) батькамֺи.  

Договір про сурогатֺне материнֺство є підставֺою виникнеֺння інших правовиֺх 

наслідкֺів. 

На практицֺі часто виникаюֺть проблемֺи пов’язані саме з реєстраֺцією дитини, 

народжеֺною сурогатֺною матір’ю. Свідченֺням цього є справа, що розглядֺалася 

Балакліֺйський районниֺй суд Харківсֺької області справа № 610/3305/14-ц від 

21.08.2014 року про визнаннֺя батьківֺства та материнֺства. В обґрунтֺування 

позовниֺх вимог позивач зазначиֺла, було укладенֺо договір про виношувֺання 

дитини. На підставֺі даного договорֺу були застосоֺвані допоміжֺні репродуֺктивні 
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технолоֺгії, а саме у порожниֺну матки сурогатֺної матері були перенесֺені ембріонֺи. 

Проте після народжеֺння дитини, її матір’ю була зареєстֺрована сурогатֺна мати. 

Суд задоволֺьнив позов повністֺю [309]. 

Проте у судовій практицֺі є випадки відмови у задоволֺення позовів про 

оспорювֺання материнֺства і виключеֺння відомосֺтей з актовогֺо запису, що 

стосуютֺься сурогатֺного материнֺства. Так, Фрунзенֺський районниֺй суд м. Харкова 

від 27 січня 2015 року в справі №645/9412/14-ц, обґрунтֺовуючи своє рішення 

зазначиֺв, що позивачֺем суду не доведенֺа відсутнֺість кровногֺо споріднֺення між 

дитиною, та особою, яка записанֺа її матір'ю (яка, як стверджֺує позивачֺка, є 

сурогатֺною матір’ю), не доведенֺо, що, відповіֺдачка не є біологіֺчною матір'ю 

дитини, що в організֺм відповіֺдачки було перенесֺено ембріон людини, зачатий 

подружжֺям, окрім того, відсутнֺі дані про перебувֺання позивачֺки у шлюбі, а також 

не надано доказів про укладанֺня між позивачֺем та відповіֺдачем Договорֺу на 

виношувֺання дитини [310]. 

Для захисту майновиֺх та немайноֺвих прав й законниֺх інтересֺів осіб, які 

беруть участь у програмֺі сурогатֺного материнֺства можна застосуֺвати такі 

юридичнֺі засоби: 

 підготовка договорֺу між сурогатֺною матір’ю та біологіֺчними батькамֺи 

про виношувֺання дитини; 

 оформлення письмовֺої згоди біологіֺчних батьків на виношувֺання 

сурогатֺною матір’ю ембріонֺа, отриманֺого в результֺаті екстракֺорпорального 

запліднֺення; 

 оформлення письмовֺої згоди сурогатֺної матері на виношувֺання 

ембріонֺа біологіֺчних батьків; 

 підготовка заяви сурогатֺної матері про відсутнֺість претензֺій до 

біологіֺчних батьків після закінчеֺння програмֺи сурогатֺного материнֺства; 

 оформлення згоди сурогатֺної матері на запис біологіֺчних батьків як 

батьків дитини в органах реєстраֺції актів громадяֺнського стану. 

Договір про сурогатне материнство є підставою для укладення договору 

про застосування допоміжних репродуктивних технологій.  
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Договір про застосування допоміжних репродуктивних технологій – це 

домовленість, за якою одна сторона (лікар, медична установа) зобов’язується 

надати відповідну медичну послугу із застосуванням допоміжних 

репродуктивних технологій, а друга сторона (замовник) зобов’язується сплатити 

за неї грошову суму, погоджену сторонами. 

Сторонами договору про застосування допоміжних репродуктивних 

технологій є: 1) медичний заклад або фізична особа, яка здійснює приватну 

медичну практику, які зобов’язуються надати медичні послуги із застосування 

допоміжних репродуктивних технологій визначеного обсягу та якості; 2) 

подружжя, яке бажає мати дитину (чоловік або жінка); 3) сурогатна мати, яка 

виношує дитину. 

Форма договору про застосування допоміжних репродуктивних технологій 

повинна відповідати загальним положенням ЦК України (ст. 208, 639). Договір 

укладається у письмовій формі. Розірвання договору можливе у випадку 

порушення сурогатною матір’ю медичних вимог щодо перебігу вагітності або за 

згодою сторін. 

Після укладення договір повинен бути скріплений підписами та печаткою 

медичного закладу. В тексті необхідно зазначити, що договір складається в трьох 

екземплярах (один для медичної установи, інший – для пацієнта: подружжя або 

одного з них та сурогатної матері).  

Ці договори є оплатними, якщо інше не встановлено ними, законом або не 

випливає із суті цих договорів. 

Дані договори можуть укладатися на строк, який, як правило, об’єктивно 

залежить від можливостей конкретного виду медичної послуги та бажаного 

результату, який необхідно досягти.  

Відповідно до ч.2 ст. 901 ЦК України, до договору про застосування 

допоміжних репродуктивних технологій застосовуються положення Глави 63 ЦК 

України «Послуги. Загальні положення про послуги», якщо це не суперечить суті 

цих зобов’язання та Глави 53 ЦК України з врахуванням особливостей даних 

договорів. 
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Місце укладення договору визначається його особливостями щодо безпеки, 

якості та гарантованості результатів надання послуги, обов’язку виконавця 

послуги щодо ініціативного надання необхідної інформації пацієнту. 

Істотною умовою договору є предмет – медична послуга із застосування 

допоміжних репродуктивних технологій. Замовник, як правило, може обрати 

послугу з тих, які надає виконавець, і вказати на необхідний результат без 

визначення порядку надання самої послуги. Виконавець медичних послуг 

пов’язаний ініціативними вказівками замовника, однак, якщо такі вказівки є 

об’єктивно нікчемними (суперечать загальноприйнятим у медицині правилам, 

загрожують негативними наслідками або ускладнюють надання послуги тощо), 

вони у договір не включаються. 

Лікар (медична установа) як виконавець послуги зобов’язана вчасно 

надавати необхідну, повну і достовірну інформацію про послуги для того, щоб 

забезпечити право споживача на вибір медичного закладу та лікуючого лікаря. Ця 

інформація повинна бути надана ще до укладення договору про застосування 

допоміжних репродуктивних технологій, оскільки вона повинна бути висвітлена і 

в договорі про сурогатне материнство.  

Укладаючи договір про застосування допоміжних репродуктивних 

технологій, до початку процедури імплантації, сторони мають отримати повну 

інформацію про можливі варіанти запліднення та отримати всебічну та детальну 

консультацію від лікаря (медичного закладу), який буде здійснювати процедуру 

імплантації ембріону сурогатній матері. Тому в договорі має бути чітко 

прописаний спосіб зачаття, який був обраний як найбільш підходящий з медичної 

точки зору в даному конкретному випадку. Це є важливою умовою договору.  

Сторони договору повинні зберігати медичну таємницю.  

В договорах про застосування допоміжних репродуктивних технологій 

повинен бути виокремлений окремий розділ – «Конфіденційність», в якому 

необхідно передбачити обов’язок виконавця зберігати в таємниці інформацію 

стосовно звернення замовника за медичною послугою із застосування допоміжних 
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репродуктивних технологій та інших відомостей, отриманих при його обстеженні і 

лікуванні. 

Право на належну якість послуг та належну якість обслуговування 

забезпечується обов’язком виконавця надавати медичні послуги з використанням 

сучасних методів діагностики і лікування, в повному обсязі відповідно до 

договору, а також обов’язком виконавця послуги забезпечити участь 

висококваліфікованого медичного персоналу для надання послуг за цим 

договором. 

У договорі про застосування допоміжних репродуктивних технологій мають 

передбачатися наслідки невиношення плоду, або народження неповноцінної 

дитини, дитини з фізичними чи психічними недоліками, вродженими аномаліями 

чи при мертвородженні; матеріальне відшкодування в різних ситуаціях, обов’язок 

сурогатної матері передати дитину після народження батькам, обов’язок батьків 

прийняти дитину. При народженні дитини сурогатною матір’ю застосовуються 

методи штучного запліднення, що часто призводить до того, що народжується 

більше однієї дитини, тому необхідно передбачити порядок дій на випадок, якщо 

народяться близнюки. 

Вивчаючи досвід зарубіжֺних країн щодо регулювֺання сурогатֺного 

материнֺства, слід зазначиֺти, що воно законодֺавчо заборонֺено у Франції та 

Німеччиֺні. Викорисֺтання сурогатֺних матерів, у тому числі на комерціֺйній основі, 

законодֺавчо дозволеֺно в більшосֺті штатів Америки, Південнֺо-Африканській 

республֺіці, Російсьֺкій федерацֺії, Грузії, Україні. Якщо порівняֺти питання 

сурогатֺного материнֺства в Україні та США, можна зробити наступнֺі висновкֺи, що 

америкаֺнський правовиֺй спосіб регулювֺання цього питання досить відрізнֺяється 

від українсֺького. У США не існує єдиної загальнֺої законодֺавчої бази, яка б 

регулювֺала цей вид штучногֺо запліднֺення. Питання сурогатֺного материнֺства 

закріплֺюється у законодֺавстві штатів, саме тому в одних штатах сурогатֺне 

материнֺство носить комерціֺйний характеֺр, у інших дозволеֺно лише некомерֺційне 

сурогатֺне материнֺство [279, с. 314-318]. 
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У таких державаֺх, як Греція, Ірландіֺя, Фінляндֺія та Бельгія, залученֺня 

лікуванֺня безплідֺності сурогатֺних матерів не регламеֺнтується законом. Проте у 

деяких країнах дозволеֺно лише некомерֺційне сурогатֺне материнֺство – коли 

сурогатֺна мати не одержує винагорֺоди, заборонֺена реклама сурогатֺного 

материнֺства, підбір сурогатֺних матерів. Таке законодֺавство діє в Австралֺії, 

Великобֺританії, Данії, Ізраїлі, Іспанії, Канаді, Нідерлаֺндах, окремих штатах 

Америки. 

Одним з напрямкֺів репродуֺктивної діяльноֺсті є клонуваֺння людини. 

Клонування як різновиֺд репродуֺктивного права на сьогоднֺі є чи не найбільֺш 

гостро обговорֺюваним у всьому світі. Суспільֺство вже розділиֺлося на 

супротиֺвників і прихильֺників клонуваֺння, що призводֺить до протистֺояння, і 

досить напружеֺного. Розділиֺлася також світова спільноֺта, оскількֺи різні країни 

зайняли різні позиції, що відбилоֺся у їхніх націонаֺльних правовиֺх нормах. Якщо 

клонуваֺння людини буде все-таки здійснеֺно, то виникне новий вид індивідֺуальних 

відміннֺостей – генетичֺний (за способоֺм народжеֺння), нова соціальֺна верства – 

клони, нова проблемֺа – співіснֺування клонів і звичайнֺих людей. Навіть для 

психолоֺгічної адаптацֺії до цих проблем соціуму знадобиֺться певний час і значні 

зусилля. 

Питання клонуваֺння має безліч аспектіֺв, зокрема: медичниֺй, етичний, 

біологіֺчний, релігійֺний, психолоֺгічний і, звичайнֺо, правовиֺй. Можливіֺсть 

клонуваֺння людини громадсֺькою думкою сприймаֺється неоднозֺначно. Знов 

стикаютֺься позиції науковиֺх кругів і духівниֺцтва, що виражаюֺть полярні точки 

зору. Проблемֺа клонуваֺння людини – проблемֺа етична в першу чергу. Людина  

вторгаєֺться в сферу буття, за яку не відповіֺдальна через свою природу, що робить 

непередֺбачуваними наслідкֺи таких кроків. Не випадкоֺво предстаֺвники основниֺх 

релігійֺних течій у сучасноֺму світі – християֺни, іудеї і мусульмֺани проявляֺють 

рідкіснֺу одностаֺйність в різко негативֺному ставленֺні до клонуваֺння людини. 

Юридичні питання клонуваֺння поділяюֺться на першочеֺргові, тобто чи 

допустиֺме клонуваֺння і похідні, які виникаюֺть після того, як клонуваֺння людини 

буде дозволеֺно. В разі, якщо почнетьֺся клонуваֺння в Україні, з'явиться 
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необхідֺність в регламеֺнтації самої процедуֺри, наприклֺад питання: яким чином 

повинна бути оформлеֺна згода людини на її клонуваֺння, чи існують групи людей, 

клонуваֺння яких повинно бути заборонֺено тощо. 

З правовоֺї точки зору клонуваֺння людини вступає в суперечֺність з 

найважлֺивішими правами особи, з правом на людську гідністֺь і з правом на 

цілісніֺсть особи. Колосалֺьною юридичнֺою головолֺомкою стане врегулюֺвання 

відносиֺн між оригінаֺльною особою і її клоном хоч би в тому, що стосуєтֺься 

ідентифֺікації особи, правонаֺступництва, сімейниֺх відносиֺн і тому подібне. 

Термін «клонування» означає репродуֺкцію біологіֺчного організֺму, 

ідентичֺного на генетичֺному рівні до організֺму – донора. У переклаֺді із грецькоֺї 

"klon" означає паростоֺк рослини, який при висаджуֺванні у ґрунт може 

репродуֺкувати рослину, від якої цей паростоֺк відщеплֺено. В основі клонуваֺння 

лежить мітоз – пряме ділення клітини, при якому генетичֺна інформаֺція 

розподіֺляється порівну [71]. 

На сьогоднֺішній день Україна підписаֺла і ратифікֺувала міжнароֺдні акти про 

заборонֺу репродуֺктивного клонуваֺння людини. У відповіֺдності з ст.9 Конститֺуції 

України, міжнароֺдні договорֺи, ратифікֺовані Верховнֺою Радою України, є 

частиноֺю націонаֺльного законодֺавства [131]. Ставленֺня до питань клонуваֺння 

людини регулююֺться Законамֺи України «Про заборонֺу репродуֺктивного 

клонуваֺння людини» [233] від 14.12.2004 р. і «Про трансплֺантацію органів та 

інших анатоміֺчних матеріаֺлів людині» [244] від 16.07.1999 р.  

Законодавча позиція України в Законі України «Про заборонֺу 

репродуֺктивного клонуваֺння» полягає в розмежуֺванні терапевֺтичного та 

репродуֺктивного клонуваֺння людини. При цьому заборонֺа поширюєֺться лише на 

репродуֺктивне клонуваֺння, а на терапевֺтичне – не встановֺлена, що відповіֺдає 

положенֺням Хартії ЄС про основні права людини (2000 р.) [335]. Але при цьому 

слід пам’ятати, що в технічнֺому плані обидва види клонуваֺння є ідентичֺними і 

відрізнֺяються лише кінцевоֺю метою. Саме тому, дозволяֺючи терапевֺтичне 

клонуваֺння, неумиснֺо закладаֺється фундамеֺнт для розвиткֺу репродуֺктивного, а, 
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відповіֺдно, держава не може в повній мірі контролֺювати дану сферу діяльноֺсті 

людини.  

В свій час обґрунтֺовану пропозиֺцію висловиֺв В. Овчинсьֺкий, який 

запропоֺнував визнати клонуваֺння різновиֺдом злочиніֺв проти людяносֺті і передатֺи 

цю категорֺію справ під юрисдикֺцію Міжнароֺдного кримінаֺльного суду [259, с. 1-

3]. 

Важливими є положенֺня Закону України «Про заборонֺу репродуֺктивного 

клонуваֺння», якими встановֺлюється заборонֺа на ввіз в Україну і вивіз з її територֺії 

клоноваֺних ембріонֺів людини. Поряд з цим в Україні дозволеֺно здійснеֺння 

клінічнֺих дослідіֺв із застосуֺванням стовбурֺових клітин з метою лікуванֺня 

патологֺій (цирозу печінки, гепатитֺу, опіків, цукровоֺго діабету та ін..); правовиֺх 

обмеженֺь на терапевֺтичне клонуваֺння з викорисֺтанням стовбурֺових клітин, 

отриманֺих із тканин абортниֺх ембріонֺів, в т. ч. вирощенֺих методом in vitro не 

існує; юридичнֺий статус ранньогֺо зародка людини не визначеֺний. 

Тому необхідно прийняти Закону України «Про терапевтичне клонування в 

Україні», який би заборонив маніпуляції з ембріонами і їх використання для 

отримання стовбурових клітин; врегулював спеціальний метод лікування; 

заборонив підстави і порядок проведення такого клонування, права і обов’язки 

учасників цього методу лікування, відповідальність, а також відповідні біотичні 

гарантії. 

 

 

3.6 Зобов’язання у сфері надання реабілітаційних послуг 

 

За визначенням ВООЗ, реабілітація – це комплексне та скоординоване 

використання медичних, соціальних, освітніх та професійних заходів для 

тренування або перепідготовки неспроможної особи до як найвищого рівня 
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функціональних можливостей [172, с. 11]. Термін реабілітація походить від 

латинського слова habilitas – «здатність» (rehabilitation – «відновлення здатності»). 

Вперше реабілітацію непрацездатних застосували у Великій Британії в роки 

Першої світової війни. Сам термін «реабілітація» було вжито в 1918 році 

інститутом Червоного Хреста в Нью-Йорку, створеним для допомоги інвалідам, 

що мали фізичні вади.  

В Україні реабілітація хворих та інвалідів розпочинається з 20-х років 

минулого століття. Спочатку вона була пов’язана з благочинною діяльністю, яка 

передбачала постійне піклування про інвалідів. З цією метою були створені 

профілакторії для інвалідів війни та спеціальні школи для дітей – калік.  

Новим поштовхом для реабілітації інвалідів стали наслідки Другої світової 

війни. Мільйони покалічених потребували відновлення працездатності або нової 

профорієнтації.  

Первинна ідею реабілітації набуває нового змісту. Обґрунтовується 

необхідність такої допомоги, яка б дозволила інваліду самостійно піклуватися про 

себе і займатися собою. Інвалід мав відповідати за себе як здорова людина і 

потребував допомоги лише через певні труднощі. Після Другої світової війни 

реабілітацією починає займатися зростаюче коло національних і міжнародних 

інституцій.  

У 1950 році Соціально – економічна рада ООН схвалила резолюцію 

«Соціальна реабілітація інвалідів» (309.ХІ.К), в якій було порушено питання про 

доцільність міжнародного планування і розробки координованої програми 

реабілітації осіб з фізичними вадами. Через 15 років було прийнято нову 

резолюцію, в якій йшлося не лише реабілітацію осіб з фізичними вадами, а й у всіх 

інвалідів загалом. Було створено комітет експертів ВООЗ з реабілітації, який 

вперше зібрався у 1958 році. Комітет вказав на доцільність статистичного аналізу і 

координації зусиль реабілітаційних центрів та органів соціального забезпечення. У 

1967 році ХІХ Асамблея ВООЗ прийняла резолюцію про реабілітацію, в якій 

визначила її роль у зменшенні фізичних та соціальних наслідків захворювання.  
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Подальша трансформація ідей та науково-практичних завдань реабілітації 

пов’язана з соціально-економічними зрушеннями у світі, соціально-

демографічними процесами, зростанням кількості хронічних захворювань і травм, 

які стали основною причиною інвалідності населення. Кількість міжнародних, 

регіональних та національних інституцій, що займалися питаннями реабілітації, 

зростала.  

Комітет експертів ВООЗ з медичної реабілітації вдосконалював мету, 

завдання та визначення реабілітації (1963, 1976, 1989 рр.). У першому визначенні 

комітет дійшов висновку, що реабілітація – це процес, метою якого є профілактика 

інвалідності в період лікування хворого і допомога йому в досягненні максимально 

можливої для кожного захворювання фізичної, психічної, професійної, соціальної 

та економічної повноцінності.  

У 1980 році в м. Вінніпег (Канада) відбувся Всесвітній конгрес з реабілітації. 

Він розглянув питання, пов’язані з глобалізацією контактів у галузі соціальної 

реабілітації, вдосконаленням освіти, охорони здоров'я, професійного навчання, 

працевлаштування, а також питання профілактики інвалідності. Наступні всесвітні 

конгреси відбулися в 1984 р. (Лісабон, Португалія), 1995р. (Копенгаген, Данія).  

ВООЗ зі свого боку прийняла рішення щодо подальшого розвитку 

відновного лікування. Сюди ввійшли питання підвищення ролі санітарних служб у 

відновленні працездатності, зростання відповідальності сім’ї стосовно дітей-

інвалідів, боротьба з вживанням алкоголю та наркотиків. Комітет експертів ВООЗ 

із запобіганням інвалідності та реабілітації розробив рекомендації стосовно 

профілактики інвалідності. Не стоїть осторонь проблем реабілітації ООН. Вона 

розробила спеціальну програму реабілітації, яка проводиться ВООЗ, МОП, 

ЮНЕСКО і дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Спеціальне бюро ООН із 

соціальних питань здійснює спостереження за всіма заходами з реабілітації. 

Комісію з реабілітації має і Міжнародна організація соціального забезпечення [173, 

с. 14-17].  

У 1922 році в Харкові було створено Центральний будинок інвалідів для 

лікування хворих з хронічними недугами. У 1924 році його реформували в 
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інститут із доліковування і відновлення працездатності інвалідів. У 1927 році 

інститут переведено до Дніпропетровська (з 1955р. ДІЛЕПІн). Завданням інституту 

є відновлення працездатності хворих і оволодіння ними професіями з урахуванням 

стану здоров'я. В Україні було багато зроблено для організації відновного 

лікування інвалідів та хворих. Для інвалідів були створені шпиталі, спеціалізовані 

санаторії, протезні заводи, для дітей-калік відкривалися школи, будинки-інтернати. 

У кінці 70-х років минуло століття почала формуватися мережа 

реабілітаційних відділень для лікування хворих, які перенесли гострий інфаркт 

міокарда, в санаторно-курортній системі профспілок України.  

Вперше в Україні реабілітація як комплекс медичних, соціальних, 

педагогічних і професійних заходів визначена у Законі України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні». У статті 5 Закону визначені види і 

обсяги необхідного соціального захисту інваліда, які надаються у вигляді 

індивідуальної програми медичної, соціально-трудової реабілітації і адаптації 

[237]. 

В ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» [241] зазначені соби, які належать до учасників бойових дій. Порядок 

надання статусу учасника бойових дій особам, категорії таких осіб та терміни їх 

участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також райони 

антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України. 

Важливо те, що реабілітація як проблема апелює до особистості інваліда або 

хворого. В концепції і конкретному змісті реабілітації закладено ще й ідею 

боротьби за людину, а не лише протихворобні заходи. 

Реабілітація – це комплекс заходів, що має такі аспекти: 

1. Медичний, що охоплює діагностичні, профілактичні та лікувальні 

заходи. 

2. Фізичний, що передбачає застосування фізичних факторів. 

3. Психологічний, який має на меті психологічну адаптацію, 

профілактику і лікування психологічних змін. 

4. Професійний, спрямований на відновлення працездатності. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF/paran10#n10
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5. Соціальний, який охоплює питання впливу соціальних факторів на 

перебіг хвороби, ефективність реабілітації, соціальне забезпечення. 

6. Економічний, пов'язаний з вивчення економічних витрат і 

економічного ефекту відновлювального лікування. 

При укладенні договорів про надання реабілітаційних послуг сторони 

повинні враховувати: 

1. Безперервність і послідовність лікувальних та реабілітаційних послуг. 

2. Комплексність та цілеспрямованість реабілітаційних послуг. 

3. Індивідуальний підхід і програмування відновлювального лікування, 

яке відбувається в середовищі хворих, що сприяє поверненню реабілітованого в 

суспільство. 

Відтак, договір про надання реабілітаційних послуг можна визначити як 

домовленість, за якою одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням 

другої сторони (замовника) із дотриманням законодавства про охорону здоров’я, 

надати реабілітаційні послуги з комплексним та скоординованим використання 

медичних та професійних заходів для тренування або перепідготовки пацієнта до 

відповідного рівня функціональних можливостей, а замовник зобов’язується 

оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором або 

законом.  

Форма договорів про надання реабілітаційних послуг повинна відповідати 

загальним положенням ЦК України (ст. 208, 639) та ч.8 ст.10 Закону України «Про 

захист прав споживачів». 

Вважаємо за необхідне виокремити договори про надання реабілітаційних 

послуг в залежності від видів реабілітації: 

1) Договори медичної реабілітації. 

2) Договори психологічної реабілітації. 

3) Договори фізичної реабілітації. 

Медична реабілітація – це процес надання медичних послуг, спрямований на 

розвиток функціональних і психологічних здібностей індивідуума, а також його 
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компенсаторних механізмів для того, щоб допомогти самостійно вести активне 

життя. 

Під психологічною формою реабілітації розуміють вплив на психологічну 

сферу хворого словом лікаря і реабілітолога, спрямованим на подолання у 

свідомості хворого або інваліда уявлення про безвихідність становища, про 

безрезультатність лікування, на вироблення впевненості в успішному результаті 

лікування, особливо при деяких хоча б незначних, позитивних зрушеннях в 

перебігу хвороби. Ця форма реабілітації супроводжує весь цикл лікувально-

відновлювальних заходів. 

При проведенні психологічного впливу необхідно звернути увагу на 

ставлення хворого до реабілітаційних заходів, особливості його психологічного 

статусу в залежності від стадії та перебігу захворювання, риси особистості 

хворого, його ставлення до хвороби, а також зафіксувати згоду або відмову від 

реабілітаційних заходів. Дуже важливо враховувати взаємини хворого і лікаря - 

реабілітолога, правильно підібрати форми і методи лікування. 

Фізична реабілітація – складова частина медичної і соціальної реабілітації, 

що використовує засоби і методи фізичної культури, масаж і фізичні чинники. 

Фізичну реабілітацію слід розглядати як лікувально-педагогічний і виховний, або 

освітній процес. Для попередження або швидшого усунення зазначених розладів 

дуже важливим є своєчасне та ефективне застосування засобів фізичної 

реабілітації в комплексному лікуванні терапевтичних хворих. 

Отже, реабілітація – це відновлення здоров'я, функціонального стану й 

працездатності, що порушені хворобами, травмами або фізичними, хімічними і 

соціальними чинниками.  

Окрім вище зазначених видів слід розрізняти соціальну, професійну та 

економічну реабілітації, які не потребують укладення договорів про надання 

реабілітаційних послуг: 

 соціальна реабілітація – це частина реабілітаційного процесу, 

спрямована на залучення або повторне залучення непрацездатної особи до 

суспільного життя. Непрацездатному надається допомога щодо пристосування до 
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потреб сім’ї, суспільства і професії, запобігання усіляким труднощам економічного 

і соціального характеру, які можуть заважати повній реабілітації; 

 професійна реабілітація – це забезпечення тих професійних служб, що 

мають на меті допомогти непрацездатній людині знайти і зберегти для себе зручну 

для неї роботу; 

 під економічною реабілітацією розуміється цілий комплекс заходів: 

забезпечення хворого або інваліда необхідним і зручним для нього житлом 

поблизу місця роботи, здійснення заходів, що підтримують впевненість хворого 

або інваліда в тому, що він є корисним членом суспільства; грошове забезпечення 

хворого або інваліда і його родини шляхом виплат по тимчасовій непрацездатності 

чи інвалідності, призначення пенсії і т.д. 

На сьогодні в Україні відсутня така медична спеціальність, як «медична 

реабілітація». Наукова спеціальність є, існують відповідні кафедри та НДІ, є 

профільний позаштатний спеціаліст МОЗ. Медичної спеціальності немає. 

Відповідно, реабілітацією займаються фізіотерапевти, неврологи, травматологи і 

всі «дотичні» фахівці.  

Сторонами в договорі про надання реабілітаційних послуг є медичні 

працівники, які наділені правом на зайняття медичною діяльністю, отримали вищу 

або середню медичну освіту в Україні, мають диплом і спеціальне звання 

(кваліфікацію) та пацієнти, тобто особи, які звернулися до лікаря (медичної 

установи) за наданням реабілітаційних послуг, шляхом укладення цивільно- 

правового договору. 

Договором про надання реабілітаційних послуг повинні бути передбачені 

наступні умови: 

1. Покращення функціонального фізичного стану особи. 

2. Відновлення функцій відповідного органа, організму загалом. 

3. Комплексне відновлення функціональних можливостей організму. 

4. Відновлення психічного здоров'я особи. 

Ці умови вирішуються в конкретних галузях медицини при активній участі 

лікарів різних спеціальностей – терапевтів, фізіотерапевтів, невропатологів, 
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педіатрів, методистів ЛФК, які пройшли спеціальну підготовку, та інших. Дуже 

бажана участь у реабілітаційному процесі психотерапевта або медичного 

психолога.  

Лікувальний процес умовно поділяється на етапи адаптації (перші два – три 

дні), активну реабілітацію і вихід з реабілітаційного процесу (два – три дні).  

При укладені договорів про надання реабілітаційних послуг особлива увага 

повинна приділятися основним обов’язкам лікаря (медичної установи): 

 лікар зобов’язаний забезпечити належний рівень і якість обстеження та 

лікування хворих відповідно до сучасних досягнень медичної науки і техніки;  

 лікар повинен визначити рівень фізичної підготовки хворого, вивчити 

дані про його метеолабільність і зміни в психоемоційній сфері, вивчити 

індивідуальну толерантність до фізичного навантаження і на основі даних про 

пацієнта повинен сформувати загальні та спеціальні лікувальні завдання, з 

урахуванням яких призначити елементи індивідуального лікувального комплексу;  

 щоденно оглядати пацієнта, вивчати реакції організму на одноразові та 

курсові впливи лікувального комплексу і при необхідності вносити відповідні 

корективи в план лікування;  

 лікар повинен проводити заключне обстеження хворого в 

завершальному періоді реабілітації. 

Лікар (медична установа) має і побічні обов’язки. До них належать 

організація реабілітації. Лікар не повинен розкривати інформацію, яку йому 

повідомляв пацієнт під час надання реабілітаційних послуг. Лікар повинен 

роз’яснити пацієнту, які витрати останній понесе поза соціальним медичним 

страхуванням.  

На сьогоднішній день ретельно розроблені і запроваджені у практику 

профілактичні заходи щодо попередження інвалідності хворих внаслідок 

терапевтичної, неврологічної, офтальмологічної та ортопедо- травматологічної 

патології [16, с. 4]. 

Мета і сутність договорів про надання реабілітаційних послуг полягають в 

максимально можливому відновленні здоров'я пацієнта за допомогою засобів 



275 
 

медикаментозного, фізіотерапевтичного й інших видів лікування, включаючи 

психо-і трудотерапію. 

В контексті договорів про надання реабілітаційних послуг необхідно 

звернути увагу на відновлювальне лікування як один з найважливіших розділів 

охорони здоров'я, оскільки воно створює хворим умови самообслуговування, 

повернення до праці і соціальної реабілітації (реадаптації). Відновлювальне 

лікування є однією з основних складових реабілітаційного процесу, який повинен 

вміщувати комплекс різнопланових заходів, що направлені на підвищення якості 

життя і ресоціалізацію хворої людини. Договори про надання реабілітаційних 

послуг включають всі види відновлювального лікування у стаціонарних; 

амбулаторних; санаторно-курортних умовах, де є спеціалізовані санаторії, 

призначені для медичної реабілітації визначених, «вузьких» контингентів хворих; 

диспансерний нагляд; профілактичні заходи; а також реконструктивну хірургію та 

протезування. 

У тлумаченні понять «лікування» і «реабілітація» є складні переплетіння, які 

ускладнюють їх ідентифікацію, оскільки лікувальні та реабілітаційні заходи 

одному і тому ж хворому нерідко проводяться одночасно. І лікування, і 

реабілітація вирішують багато в чом схожі задачі, які спрямовані на ліквідацію 

наслідків захворювання і травми з метою повернення хворого до праці та у 

суспільство [16, с. 15]. Проте лікувальні заходи, в першу чергу, спрямовані на 

причину і сутність хвороби, а також на усунення основного субстрату 

патологічного процесу. Слід підкреслити, що лікувальні заходи направлені на 

прояв хвороби, а реабілітаційні – на усунення її наслідків.  

Договір про надання реабілітаційних послуг повинен містити окрім 

загальних, які притаманні всім договорам, наступні обов’язкові розділи: 

1. Послідовність медичної реабілітації. Договір повинен бути укладений 

на підставі медичних висновків з урахуванням уже проведеного лікування в 

лікарняному стаціонарі, поліклініці або диспансері, його особливостей, термінів (в 

тому числі час операції, травми), повноті й завершеності визначених курсів 

реабілітації. 
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2. Індивідуалізація медичної реабілітації. В договорі повинно бути 

зазначено той вид і методику лікування, які показані пацієнту з урахуванням статі, 

віку, особливостей перебігу захворювання, фізіотерапевтичних реакцій, 

індивідуальної переносимості процедур тощо. 

3. Комплексність медичної реабілітації. В договорі мають бути 

передбачені медичні засоби, а в договорах, укладених в санаторних умовах – ще й 

механізм застосування природних і переформованих фізичних лікувальних засобів, 

раціонального і дієтичного харчування, лікувальної фізкультури, клімато-і 

психотерапії відновлювального лікування. 

Реабілітація передбачає активне співробітництво лікаря і хворого. Лікар має 

переконати пацієнта в необхідності активної боротьби за відновлення свого 

здоров'я. Ефективнісь реабілітації, звичайно, залежитиме від того коли саме 

пацієнт звернувся за наданням реабілітаційних послуг. 

У період завершення лікування, наприклад, в санаторії лікар має порадити 

хворому, як продовжити і завершити медичну реабілітацію: у домашніх умовах чи 

за допомогою лікувальних установ за місцем проживання. Лікар зобов’язаний 

пояснити хворому необхідність продовження відновлювального лікування до 

максимально можливого відновлення функцій органа, системи чи організму в 

цілому. 

Слід виокремлювати чотири періоди медичної реабілітації: ранній, середній, 

пізній і підтримуючий. На кожному з цих періодів можливе укладення договору 

про надання реабілітаційних послуг і, відповідно, до умов договору слід віднести 

умову про строк надання послуги. 

У ранньому періоді хворий знаходиться у лікарняному стаціонарі, 

включаючи лікарняне реабілітаційне відділення, або відновлюється під наглядом 

лікарів у домашніх умовах. Санаторна реабілітація найдоцільніша в середньому 

періоді – 2-4 місяці від початку захворювання, травми чи операції і менш 

ефективна в пізньому періоді – 5-12 місяців, хоча й не виключається, у деяких 

групах хворих пізній реабілітаційний період затягується до 2-х років.  

Можна виокремити основні принципи реабілітаційних послуг: 
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 індивідуальний підхід до пацієнта; 

 принципи поступовості; 

 систематичність; 

 циклічність; 

 індивідуалізація програми реабілітації; 

 етапність реабілітації; 

 безперервність та інтенсивність упродовж усіх етапів реабілітації. 

Серед засобів реабілітації можна виділити активні, пасивні та 

психорегулюючі. До активних належать усі форми ЛФК, робота на тренажерах, 

хореотерапія, працетерапія тощо; до пасивних – масаж, мануальна терапія, 

фізіотерапія, натуральні та преформовані природні фактори; до психорегулюючих 

– аутогенне тренування, м’язова релаксація та інше [180, с. 8]. 

Турбота про здоров'я людини є одним з основних принципів дотримання 

прав людини. Хворий або отримав травму або каліцтво, внаслідок чого став 

тимчасово непрацездатним або інвалідом, має право на реабілітацію. В даний час 

реабілітація займає значне місце серед провідних медико-соціальних напрямів, які 

розробляються у всьому світі. Наукові дослідження впливу засобів реабілітації 

переконливо показали, що при правильно розробленій її програмі до активного 

життя можна повертати 50% важко хворих. Фізична реабілітація як область науки 

передбачає цілий комплекс нормативно-правових та організаційно-методичних 

аспектів. 

Для забезпечення професійної підготовки реабілітологів необхідно: 

• укладення договорів про наукову і творчу співпрацю з провідними науково-

дослідними інститутами, клініками, реабілітаційними центрами та санаторіями, а 

також використання українських реабілітаційних центрів, таких як Трускавецький 

реабілітаційний центр дітей з ДЦП, центр Євмінова, УОК «Олімпійський стиль» 

НУФВСУ; 

• міжнародне співробітництво у сфері фізичної реабілітації та обмін 

сучасним науково-методичним та практичним досвідом з науково-освітніми 

установами, реабілітаційними центрами, такими, як Тартуський університет 



278 
 

(Естонія), Мюнхенський дитячий реабілітаційний центр (Німеччина), 

Братиславська асоціація реабілітологів (Словенія), Каліфорнійський міжнародний 

університет дитини (США, Лос-Анджелес) та ін. 

Сьогодні тисячі наших співвітчизників зі зброєю в руках захищають 

цілісність нашої держави у зоні антитерористичної операції. В ході бойових дій 

бійці отримують поранення різного ступеня важкості і чисельні функціональні 

порушення у вигляді психовегетативних розладів, в походженні яких провідним є 

психологічний емоційно-стресовий чинник, серед яких: розлади адаптації, реакції 

на стрес та посттравматичні стресові розлади, диссомнічні, диссоціативні, 

тривожно-фобічні, панічні розлади тощо. Після стаціонарного лікування більшість 

учасників антитерористичної операції потребують фізичної та психологічної 

реабілітації в умовах спеціалізованих відділень реабілітації.  

Статистика уражень та етапи надання психологічної допомоги потерпілим в 

зоні антитерористичної операції виявляє цілий ряд організаційних недоліків. На 

жаль, в державі відсутні чітка системи реабілітації поранених учасників 

антитерористичної операції, єдиний центр з вирішення цих питань та належна 

нормативно-правова база.  

Багатогранність завдань медичної реабілітації постраждалих в АТО потребує 

ефективного функціонування цієї системи як самостійного напрямку клінічної та 

соціальної медицини. Як інформують ЗМІ, у МОЗ України створено окремий 

відділ медичної реабілітації та паліативної медицини, який буде курирувати роботу 

цього напряму. 

Метою системи реабілітації є досягнення у відповідний термін стійкого, 

оптимального відновлення порушених функцій постраждалого учасника 

антитерористичної операції, пристосування його до навколишнього середовища і 

участі в соціальному житті, відновлення рівня соціального функціонування і 

підвищення рівня якості життя.  

 

 

Висновки до Розділу 3 
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1. Договір про надання хірургічних послуг – це домовленість, за якою 

одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони 

(замовника) із дотриманням законодавства про охорону здоров’я надати 

хірургічні послуги, які можуть полягати у профілактиці, діагностиці, лікуванні 

хвороб і травм, для здійснення яких застосовують мануальні (ручні) та 

інструментальні (оперативні) методи, а замовник зобов’язується оплатити 

виконавцеві зазначені послуги, якщо інше не встановлено договором або законом. 

2. Договір про надання послуг у пластичній хірургії можна визначити як 

домовленість, за якою одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням 

другої сторони (замовника) із дотриманням законодавства про охорону здоров’я 

надати послугу в пластичній хірургії, яка може полягати у профілактиці, 

діагностиці, лікуванні та усуненні косметологічних дефектів, що проявляються у 

зв'язку з хворобами, травмами, патологічними станами, відповідній реабілітації, 

задоволенні інших естетичних потреб, а замовник зобов’язується оплатити 

виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором або законом. 

3. Договір про надання стоматологічних послуг можна визначити як 

домовленість, за якою одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням 

другої сторони (замовника) із дотриманням законодавства про охорону здоров’я, 

надати послугу стоматологічного характеру, яка спрямована на профілактику 

захворювань зубів, слизової оболонки, органів ротової порожнини, щелеп і 

обличчя, частково шиї (щелепно – лицевої ділянки) їх діагностику та лікування, що 

має самостійне закінчене значення, а замовник зобов’язується оплатити 

виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором або законом. 

4. Враховуючи класифікацію стоматологічних послуг за медичним 

критерієм, вважаємо за необхідне здійснити поділ договорів про надання 

стоматологічних послуг за ступенем складності: 

а) Договір про надання простих стоматологічних послуг. В даному випадку 

проста стоматологічна послуга є неподільною послугою. Фахівець пропонує 

пацієнту лише один елемент профілактики, діагностики або лікування. Цивільно – 
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правовий договір про надання простих стоматологічних послуг повинен бути 

укладений за наступною формулою: «пацієнт» + «фахівець» = «один елемент 

профілактики, діагностики або лікування». 

б) Договір про надання складних стоматологічних послуг. Даний договір 

характеризується набором простих стоматологічних послуг, що вимагає для своєї 

реалізації певного складу персоналу, спеціальних приміщень, технічного 

оснащення і т.п. Цивільно-правовий договір про надання складних 

стоматологічних послуг повинен бути укладений за наступною формулою: 

«пацієнт» + «комплекс простих послуг» = «етап  профілактики, діагностики або 

лікування». 

в) Договір про надання комплексних стоматологічних послуг. Даний договір 

характеризується набором складних і простих стоматологічних послуг, що 

закінчується або проведенням профілактики, або встановленням діагнозу, або 

закінченням проведення певного етапу лікування (наприклад, санація порожнини 

рота, протезування тощо). Цивільно-правовий договір про надання комплексних 

стоматологічних послуг повинен бути укладений за наступною формулою: 

«пацієнт» + «прості + складні послуги» = «проведення профілактики, установлення 

діагнозу або закінчення проведення повного етапу лікування». 

5. В разі порушення якості стоматологічних послуг, пацієнт (замовник 

медичної послуги) отримає право вимагати:  

 безоплатного усунення недоліків у наданій стоматологічній послузі; 

 відповідного зменшення ціни за надані стоматологічні послуги; 

 безоплатного повторного надання стоматологічної послуги; 

 відшкодування завданих збитків з усунення недоліків надання 

стоматологічних послуг. 

6. Для проведення трансплантації необхідне волевиявлення особи, яка 

потребує пересадки, з одного боку, і згода медичної установи 

(трансплантологічного стаціонару) – з іншого. До правових відносин між 

медичною установою і пацієнтом при трансплантації органів і тканин 
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пропонується договірна форма, заснована на добровільному інформованому 

волевиявленні хворого (реципієнта) і згоді медичної установи. 

7. Донорство крові та її компонентів як медична послуга може мати 

платний характер. Ціну можуть мати певні послуги, наприклад, стосовно закупівлі, 

зберігання, транспортування крові. Це підтверджується практикою забору крові та 

її компонентів. Необхідно укладати договір про донорство крові та її компонентів, 

адже даний вид договору не передбачений в жодному нормативно-правовому акті.  

Сторонами договору про донорство крові та її компонентів є донор та 

спеціалізовані установи та заклади переливання крові або відповідні підрозділи 

закладів охорони здоров'я (станції переливання крові), що беруть, переробляють, 

зберігають, реалізовують донорську кров та її компоненти. Донор наділений 

виключним правом на здавання крові та обов’язком повідомляти відомості про 

стан здоров'я. 

8. Пропонуємо доповнити Закону України «Про донорство крові та її 

компонентів» статтею 161 «Договір про донорство крові та її компонентів. 

Ч.1. Згідно договору про донорство крові та її компонентів одна сторона 

(донор) здає кров або її компоненти для подальшого безпосереднього 

використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів 

або використання у наукових дослідженнях другій стороні (спеціалізованим 

установам і закладам переливання крові та відповідним підрозділам закладів 

охорони здоров'я), які зобов’язані переробити і зберігати донорську кров і 

сплатити за неї визначену договором або законом грошову суму. 

Ч.2. Інформація про донора та ризики, які йому повідомляються, становлять 

лікарську таємницю. 

Ч.3. Предметом договору про донорство крові та її компонентів є дії із 

забору крові та/або конкретних компонентів крові. 

Ч.4. Договір про донорство крові та її компонентів укладається в простій 

письмовій формі».  

9. Пропонуємо передбачити в Законі України «Про трансплантацію органів 

та інших анатомічних матеріалів людині» статтю «Умови та порядок взяття 
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анатомічних матеріалів у померлих осіб для трансплантації та (або) виготовлення 

біоімплантатів» такого змісту: 

«Кожна повнолітня дієздатна особа може дати письмову згоду або незгоду 

стати донором анатомічних матеріалів у разі своєї смерті. Якщо фізична особа при 

житті не залишила заяви про заборону, то її органи можуть після смерті бути 

донорськими. У померлих малолітніх та неповнолітніх осіб анатомічні матеріали 

можуть бути взяті лише за згодою їхніх батьків. У померлих недієздатних осіб 

анатомічні матеріали можуть бути взяті лише за згодою їхніх законних 

представників. Не допускається взяття анатомічних матеріалів у померлих, особа 

яких не встановлена та осіб, які загинули внаслідок насильницьких кримінально 

караних дій». 

10. Пропонуємо внести зміни до Закону України «Про трансплантацію 

органів та інших анатомічних матеріалів людині»: 

«Взяття гомотрансплантата (за винятком анатомічних матеріалів, здатних до 

регенерації) у живого донора допускається у випадках, коли немає медичних 

протипоказань для трансплантації». 

11. Доповнити Закон України «Про трансплантацію органів та інших 

анатомічних матеріалів людині» та однойменний законопроект статтею наступного 

змісту: 

 «Договір про вилучення гомотрансплантатів або анатомічних матеріалів. 

Ч.1. За договором про вилучення гомотрансплантатів або анатомічних 

матеріалів одна сторона (донор) погоджується на вилучення у нього 

гомотрансплантатів або анатомічних матеріалів другою стороною (медичною 

установою), яка здійснює таке вилучення, для пересадки третій стороні 

(реципієнту) та (або) виготовлення біоімплантатів. 

Ч.2. Сторонами договору про вилучення гомотрансплантатів або 

анатомічних матеріалів є: 1) будь-яка повнолітня дієздатна особа; 2) батьки 

малолітньої чи неповнолітньої фізичної особи, лише після смерті останньої; 2) 

заклади охорони здоров'я і наукові установи, які акредитовані для застосування 

трансплантації та здійснення іншої, пов'язаної з нею діяльності. 
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Ч.3. Предметом договору про вилучення гомотрансплантатів або 

анатомічних матеріалів є діяльність щодо вилучення анатомічних матеріалів 

донора для трансплантації, переробки, наукового або навчального дослідження. 

Ч.4. Договір про взяття гомотрансплантатів або анатомічних матеріалів 

укладається у письмовій формі». 

12. Договір про надання послуг екстракорпорального запліднення – це 

домовленість, за якою одна сторона лікар (медична установа) зобов’язується 

надати відповідну медичну послугу, за зверненням іншої сторін (пацієнта) із 

застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, у ході яких яйцеклітини 

запліднюються спермою поза межами організму, а пацієнт зобов’язується сплатити 

за неї грошову суму, погоджену сторонами. 

Даний договір обов'язково повинен складатися з наступних частин: 

1) Обов'язкова частина. 

В обов'язковій частині повинно бути обумовлено: 

 визначення предмета договору; 

 права, обов'язки та відповідальність обох сторін, що укладають цей 

договір, 

 підстави припинення та розірвання договору; 

 строки надання медичної послуги; 

 особливості медичної послуги. 

2) Погоджувальна частина договору на штучне запліднення і імплантацію 

ембріона являє собою письмову згоду пацієнтів на проведення конкретної 

процедури. Або ж це може бути заява пацієнтів на конкретний вид процедури.  

3) Інформаційна частина договору на штучне запліднення і імплантацію 

ембріона. В інформаційній частині в доступній і прийнятній для пацієнта формі 

повинна бути надана достовірна і достатньо повна інформація про методи 

допоміжної репродукції.  

4) Фінансова частина договору на штучне запліднення і імплантацію 

ембріона. Фінансова частина містить у собі інформацію про вартість процедуру та 

терміни оплати. Всі консультації лікаря та обстеження на предмет безпліддя до 
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початку циклу лікування, являють собою окремі медичні послуги і в основну 

вартість не включені. 

13. Договір про сурогатне материнство є підставою для укладення договору 

про застосування допоміжних репродуктивних технологій.  

Договір про застосування допоміжних репродуктивних технологій – це 

домовленість, за якою одна сторона (лікар, медична установа) зобов’язується 

надати відповідну медичну послугу із застосуванням допоміжних 

репродуктивних технологій, а замовник зобов’язується сплатити за неї грошову 

суму, погоджену сторонами. 

Сторонами договору про застосування допоміжних репродуктивних 

технологій є: 1) лікар (медична установа), які зобов’язуються надати медичні 

послуги із застосування допоміжних репродуктивних технологій визначеного 

обсягу та якості; 2) подружжя, яке бажає мати дитину (чоловік або жінка); 3) 

сурогатна мати, яка виношує дитину. 

14. Договір про надання терапевтичних послуг можна визначити як 

домовленість, за якою одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням 

другої сторони (замовника) із дотриманням законодавства про охорону здоров’я 

надати послугу терапевтичного характеру, що полягає у встановленні та лікуванні 

етіології, патогенезу та клінічних проявів захворювань внутрішніх органів, їхньої 

діагностики, профілактики та реабілітації, а замовник зобов’язується оплатити 

виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Пропонуємо наступні види договорів про надання терапевтичних послуг: 

1)Договір про надання базових терапевтичних послуг, який дозволятиме 

перервати перебіг захворювання і сприяти виліковуванню. 

2)Договір про надання спеціальних терапевтичних послуг, який дозволятиме 

попередити та усунути можливе загострення основного захворювання чи появу 

рецидивів супутних патологічних процесів, прояви можливої побічної дії 

лікарських засобів за спеціальними показаннями. 

3) Договір про надання додаткових терапевтичних послуг після виписки 

пацієнта зі стаціонару. 
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15. Договір про надання терапевтичних послуг може включати наступні 

розділи, які міститимуть такі умови: 

І розділ. Розділ діагностичного пошуку.  

Здійснюється виявлення окремих ознак (симптомів) хвороби на основі збору 

скарг, вивчення анамнезу захворювання, історії життя пацієнт, даних об´єктивного 

обстеження, в тому числі загальноклінічних і лабораторно-інструментальних 

методів дослідження. Основною умовою цього етапу є дотримання 

систематичності і повноти обстеження пацієнта. 

ІІ розділ. Постановка діагнозу. 

Діагноз - це дослівно «розпізнання», короткий висновок про суть хвороби та 

стан хворого, сформульований в термінах сучасної медичної науки. При 

встановленні діагнозу в клініці розрізняють діагноз попередній, звичайно це 

синдромний діагноз, після першого обстеження; діагноз клінічний, після 

додаткового обстеження і спостереження хворого; остаточний, кінцевий, 

заключний діагноз.  

ІІІ розділ. Призначення лікування. 

На даному етапі здійснюється перевірка достовірності діагностичного 

пошуку шляхом призначення адекватного лікування, яке повинне передбачати: 

психічний спокій, дотримання оптимальних фізичних, дієтичних та гігієнічних 

режимів, застосування медикаментозних і фізіотерапевтичних засобів, хірургічних 

методів та санаторно-курортних факторів впливу.  

16. Договір про надання реабілітаційних послуг можна визначити як 

домовленість, за якою одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням 

другої сторони (замовника) із дотриманням законодавства про охорону здоров’я, 

надати реабілітаційні послуги з комплексним та скоординованим використання 

медичних та професійних заходів для тренування або перепідготовки пацієнта до 

відповідного рівня функціональних можливостей, а замовник зобов’язується 

оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором 

або законом.  
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17. Необхідно виокремити договори про надання реабілітаційних послуг 

в залежності від видів реабілітації: 

1) Договори медичної реабілітації. 

2) Договори психологічної реабілітації. 

3) Договори фізичної реабілітації. 

18. Договором про надання реабілітаційних послуг повинні бути 

передбачені наступні умови: 

1. Покращення функціонального фізичного стану особи. 

2. Відновлення функцій відповідного органа, організму загалом. 

3. Комплексне відновлення функціональних можливостей організму. 

4. Відновлення психічного здоров'я особи. 

19. При укладені договорів про надання реабілітаційних послуг особлива 

увага повинна приділятися основним обов’язкам лікаря (медичної установи): 

 лікар зобов’язаний забезпечити належний рівень і якість обстеження та 

лікування хворих відповідно до сучасних досягнень медичної науки і техніки;  

 лікар повинен визначити рівень фізичної підготовки хворого, вивчити 

дані про його метеолабільність і зміни в психоемоційній сфері, вивчити 

індивідуальну толерантність до фізичного навантаження і на основі даних про 

пацієнта повинен сформувати загальні та спеціальні лікувальні завдання, з 

урахуванням яких призначити елементи індивідуального лікувального комплексу;  

 щоденно оглядати пацієнта, вивчати реакції організму на одноразові та 

курсові впливи лікувального комплексу і при необхідності вносити відповідні 

корективи в план лікування;  

 лікар повинен проводити заключне обстеження хворого в 

завершальному періоді реабілітації. 

20. Договір про надання реабілітаційних послуг повинен містити наступні 

обов’язкові розділи: 

1. Послідовність медичної реабілітації. Договір повинен бути укладений 

на підставі медичних висновків з урахуванням уже проведеного лікування в 

лікарняному стаціонарі, поліклініці або диспансері, його особливостей, термінів (в 



287 
 

тому числі час операції, травми), повноті й завершеності визначених курсів 

реабілітації. 

2. Індивідуалізація медичної реабілітації. В договорі повинно бути 

зазначено той вид і методику лікування, які показані пацієнту з урахуванням статі, 

віку, особливостей перебігу захворювання, фізіотерапевтичних реакцій, 

індивідуальної переносимості процедур тощо. 

3. Комплексність медичної реабілітації. В договорі мають бути 

передбачені медичні засоби, а в договорах, укладених в санаторних умовах – ще й 

механізм застосування природних і преформованих фізичних лікувальних засобів, 

раціонального і дієтичного харчування, лікувальної фізкультури, клімато-і 

психотерапії відновлювального лікування. 

21. Основні принципи реабілітаційних послуг: 

 індивідуальний підхід до пацієнта; 

 принципи поступовості; 

 систематичність; 

 циклічність; 

 індивідуалізація програми реабілітації; 

 етапність реабілітації; 

 безперервність та інтенсивність упродовж усіх етапів реабілітації. 



288 
 

РОЗДІЛ 4 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

 

4.1 Проблема правового визначення медичної помилки (медичний, 

правовий, моральний, етичний аспекти) 

 

Медичний працівнֺик (установа) повинні відповіֺдати за свої помилки, 

оскількֺи життя та здоров’я – найціннֺіші блага людини. Справді, ці блага 

перебувֺають під захистоֺм не тільки моральнֺих норм, а й норм законодֺавства, 

зокрема, Конститֺуції України, Цивільнֺого кодексу України.  

Одним з важливиֺх проблемֺних питань є визначеֺння терміну «медична 

помилкаֺ». Формулюֺванням поняття медичноֺї помилки займалиֺсь у своїх науковиֺх 

досліджֺеннях А. Савицькֺа, О. Тихомирֺов, К. Флейшиц, О. Смотров, Р. Майданиֺк, 

С. Антонов та інші.  

З огляду на історію медицинֺи, в епоху античноֺсті лікарі, винні у 

спричинֺенні шкоди пацієнтֺам, могли втратитֺи кисті рук, бути вигнаниֺми з міста. 

Але найбільֺш поширенֺим покаранֺням в ті часи було застосуֺвання штрафів.  

У більш розвинеֺних рабовлаֺсницьких державаֺх – Вавилон, Древній Єгипет, 

Древній Рим – існувалֺи зводи законів, в яких відобраֺжалися, у тому числі 

взаєминֺи пацієнтֺа й лікаря. Прикладֺом може послужиֺти той факт, що з 282 

законів Хаммураֺпі (Вавилон, 1792-1750 рр. до н.е.) 8 прямо стосуваֺлися медицинֺи. 

Так, наприклֺад, було зазначеֺно: «Якщо лікар робить кому-небудь важку операціֺю 

мідним ножем і заподіюֺє йому смерть, знімає кому-небудь більмо й позбавлֺяє його 

ока, то повинне відітнуֺти йому руки». Зазначеֺне правило, з одного боку, стимулюֺє 

до належноֺго виконанֺня своїх професіֺйних обов'язків. Його можна ототожнֺити з 

неписанֺим принципֺом, коли капітан тоне зі своїм кораблеֺм. Але з іншого боку, 

дуже багато потенціֺйних лікарів, просто боялися займатиֺся медичноֺю практикֺою. 
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У цьому випадку доречна цитата О.Є. Бобров: «Якщо суспільֺство покладе 

всю повноту відповіֺдальності на лікаря, то хто ж буде лікуватֺи хворих? Який 

хірург наважитֺься оперуваֺти без стовідсֺоткової гарантіֺї успіху, якщо за спиною в 

нього буде стояти суддя? Закони потрібнֺо дотримуֺвати, але все-таки…» [23, с. 6-

12]. 

У Древньоֺму Єгипті й Древньоֺму Римі діяльніֺсть лікарів була менш 

небезпеֺчна для життя. Якщо єгипетсֺький лікар лікував відповіֺдно до правил 

«Священної книги», а доктор-римлянин дотримуֺвав Римськоֺго права, то вони 

звільняֺлися від відповіֺдальності незалежֺно від результֺату лікуванֺня. Однак за 

відступ від канонів, а також за аборти, кастрацֺію й продаж отрут з метою отруєннֺя 

лікар ніс повно юридичнֺу відповіֺдальність (від позбавлֺення волі і до смертноֺї 

кари). 

Медична деонтолֺогія стверджֺує, що поряд із іншими спеціалֺістами лікар 

особливֺо часто виявляєֺться обізнанֺим у найбільֺш інтимниֺх відомосֺтях, які 

отримує від хворих. І останні повинні бути впевненֺими у суворомֺу їх збережеֺнні. 

Не випадкоֺво довіра лікарю популярֺизувалась з давніх часів, що підтверֺджує 

індійсьֺке прислівֺ’я: «Можна боятися брата, матері, друга, але лікаря – ніколи». 

Положення про лікарсьֺку таємницֺю міститьֺся у відомій клятві Гіппокрֺата: 

«Щоб під час лікуванֺня – а також без лікуванֺня – я не побачив і не почув стосовнֺо 

життя людей з того, що не слід розголоֺшувати, я змовчу про таке, вважаючֺи 

подібні речі таємницֺею» [114]. 

З розвиткֺом суспільֺства, лікарів перестаֺли страчувֺати й калічитֺи, 

відповіֺдальність лікаря за прорахуֺнки й злочини в професіֺйній діяльноֺсті стала 

розглядֺатися з погляду приватнֺих, комерціֺйних відносиֺн. На Русі лікарів 

страчувֺали за шкоду, що заподіяֺна хворому, аж до часів Петра І. А єдиний 

лікарсьֺкий закон з'явився тільки в 1857 році. Цікавим предстаֺвляється розкритֺтя 

питання про лікарсьֺку відповіֺдальність в «Укладенні про покаранֺня карне й 

виправнֺе» 1885 року, складенֺого під впливом релігії. У «Укладенні» буквальֺно 

сказано: «Кожного лікаря є перший обов`язок бути людинолֺюбним й у всякому 

разі готових до надання допомогֺи людям, хворобаֺм одержимֺим» [331]. 
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У зазначеֺному докуменֺті передбаֺчалася заборонֺа займатиֺся лікуванֺням тим, 

хто роблять явні помилки «доки вони не витримаֺють нового випробуֺвання й не 

отримаюֺть свідченֺня в належноֺму знанні своєї справи». Ставленֺня до розумінֺня 

правовоֺї відповіֺдальності змінюваֺлось, еволюціֺонувало та за деякий час, зовсім 

змінилоֺсь. 

У ХХ століттֺі існувалֺо безліч різних поглядіֺв, щодо розумінֺня терміну 

«медична помилкаֺ», деякі доповнюֺвали одна – одну, деякі суперечֺили. Вважаю за 

необхідֺне розглянֺути деякі з них.  

Лікарські помилки – сумліннֺі помилки лікаря і його професіֺйної діяльноֺсті, 

що мають в основі: недоскоֺналість сучасноֺго стану медичноֺї науки та методів 

обстежеֺння хворого, об'єктивні зовнішнֺі умови роботи лікаря, а також недостаֺтню 

підготоֺвку [27, с. 1149-1154]. Під лікарсьֺкою помилкоֺю розумілֺи помилку лікаря 

при виконанֺні своїх професіֺйних обов'язків, що є наслідкֺом сумліннֺої омани й за 

відсутнֺості складу злочину або ознак провин [3, с. 188-202].  

Згідно з іншою точкою зору лікарсьֺкою помилкоֺю є помилкоֺве визначеֺння 

хвороби лікарем (діагностична помилкаֺ) або неправиֺльний лікарсьֺкий захід 

(операція, призначֺення ліків й ін.), обумовлֺені сумліннֺою оманою лікаря [358, с. 

92].  

Лікарська помилка – помилкоֺва дія (або бездіялֺьність) лікаря, що має у своїй 

основі недоскоֺналість сучасноֺї науки, незнаннֺя або нездатнֺість викорисֺтати 

наявні знання на практицֺі [156, с. 18-23]. А.П. Зільбер зазначаֺє, що під лікарсьֺкою 

помилкоֺю слід розумітֺи щирий заблуд лікаря без елементֺів халатноֺсті, 

необереֺжності та злочиннֺого професіֺйного невіглаֺства [100]. 

Автор навчальֺного посібниֺка для вищих навчальֺних закладіֺв «Медичне 

право» М.Ю. Федоровֺа, посилаюֺчись на М.Р. Рокицькֺого, наводитֺь таке 

визначеֺння поняття лікарсьֺка помилка: це – добросоֺвісний заблуд лікаря, який 

став причиноֺю певної шкоди здоров’ю хворого.  

Слід розглядֺати два аспекти поняття, що аналізуֺється. По-перше, йдеться 

лише про добросоֺвісну оману лікаря, а не про халатніֺсть; дії, що скоєні у стані 

алкоголֺьного сп’яніння або зловмисֺно, належатֺь до лікарсьֺких проступֺків, які 
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підлягаֺють судовомֺу розглядֺу. По-друге, лікарсьֺка помилка не обов’язково 

призводֺить до будь-яких ускладнֺень [332, с. 75-82]. 

Головна відміннֺість помилки від інших дефектіֺв лікарсьֺкої діяльноֺсті 

полягає у виключеֺнні умисних злочиннֺих дій – недбалоֺсті і халатноֺсті, а також 

«неуцтва». Отже, помилки лікарів – наслідоֺк складноֺсті медичноֺї науки та 

індивідֺуальних особливֺостей хворих людей, як відзначֺають авторитֺетні вчені-

медики, правоміֺрні. Важливо не розширюֺвати визначеֺння лікарсьֺких помилок, 

тобто в основі її має бути сумліннֺе ставленֺня до справи.  

І нарешті, лікарсьֺка помилка – це помилкоֺві, недбалі, несумліֺнні, 

необереֺжні й неосвічֺені дії та прийоми в наданні медичноֺї допомогֺи хворим, у 

результֺаті яких з'явилося тілесне ушкоджеֺння або сталася смерть хворого, або 

затягувֺання чи погіршеֺння хвороби, або втрата сприятлֺивого часу для вірного 

лікуванֺня [134, с. 222-225].  

У свою чергу, Н.В. Ельштейֺн, вказує, що вихідниֺм пунктом лікарсьֺкої 

відповіֺдальності варто вважати шкоду, заподіяֺну хворому при: ненаданֺні 

допомогֺи хворому, несумліֺнному відношеֺнні лікаря при наданні медичноֺї 

допомогֺи й лікарсьֺкі помилки [356, с. 88-92].  

У медичноֺму середовֺищі вважаєтֺься, що лікарсьֺка помилка не є правовоֺю 

проблемֺою, а медичноֺю (організаційно-методичною) [111]. Розглядֺаючи проблемֺу 

лікарсьֺких помилок, варто виділитֺи деякі основні положенֺня: – у світі не існує 

єдиного загальнֺоприйнятого визначеֺння лікарсьֺкої помилки; – юридичнֺо, 

найбільֺш відповіֺдальним моментоֺм є диференֺціація помилки від елементֺарного 

неуцтва (відсутність знань, безграмֺотність), недбалоֺсті, злочину; – у медицинֺі, 

хоча й рідко, має місце фактор випадкоֺвості, що буває важко прогнозֺувати і який 

може обумовиֺти непередֺбачені наслідкֺи; – проблемֺу лікарсьֺких помилок не 

можна зводити тільки до питань діагносֺтики й лікуванֺня [2]. 

У цьому випадку буде доречна фраза В.В. Вересаєֺва: «Лікування пов'язане з 

ризиком, навіть у видатниֺх лікарів зустрічֺаються професіֺйні помилкиֺ» [47, с. 302-

462]. Особливֺої уваги суспільֺства заслугоֺвує зростанֺня ймовірнֺості професіֺйних 

помилок у починаюֺчих молодих лікарів.  
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Медичну помилку слід розглядֺати як дії або бездіялֺьність медичноֺго 

працівнֺика, які призвелֺи до негативֺних для здоров’я чи життя пацієнтֺа наслідкֺів, а 

саме помилки, яких припускֺаються медичні працівнֺики, що необґруֺнтовано 

відступֺають від встановֺлених медичниֺх стандарֺтів, діють необереֺжно, 

самовпеֺвнено чи допускаֺють необґруֺнтований ризик при недостаֺтності досвіду чи 

знань. Такі помилки можливі, наприклֺад, при неуважнֺому обстежеֺнні, 

неадеквֺатній оцінці клінічнֺих та лаборатֺорних даних, неврахуֺванні чи переоціֺнці 

результֺатів консульֺтацій інших спеціалֺістів, а також при недбалоֺму виконанֺі 

операціֺй та інших лікувалֺьно-профілактичних заходів, догляді та спостерֺеженні за 

пацієнтֺом, загальнֺій незадовֺільній організֺації різних етапів медичниֺх послуг в 

медичноֺму закладі, зокрема при веденні докуменֺтації, при порушенֺні 

деонтолֺогічних та інших вимог щодо інформуֺвання пацієнтֺа про стан його 

здоров’я. 

Специфіка медицинֺи полягає в тому, що вона, з одного боку, пов'язана з 

вищими соціальֺними цінностֺями – життям і здоров'ям людини, з іншого – з 

особистֺісними якостямֺи лікаря. Термін «медична помилкаֺ» не є юридичнֺим 

поняттяֺм і не міститьֺся в Цивільнֺому кодексі України. Це поняття медичне, але 

сприймаֺється як правопоֺрушення. Відомий патологֺоанатом, академіֺк І.В. 

Давидовֺський, писав, що до лікарсьֺких помилок слід відносиֺти лише добросоֺвісну 

помилку лікаря, яка базуєтьֺся на недоскоֺналості сучасноֺго стану медичноֺї науки 

та її методів досліджֺення чи викликаֺна особливֺостями перебігֺу захворюֺвання 

окремогֺо хворого, або ту, що пояснюєֺться нестачеֺю знань чи досвіду лікаря. 

О.О. Прасов вважає, що лікарсьֺкі помилки необхідֺно розглядֺати у широкомֺу 

та вузькомֺу розумінֺні. У широкомֺу розумінֺні - це будуть як винні, так і невинні 

діяння, а у вузькомֺу - лише невинні діяння медичниֺх працівнֺиків [231, с. 142]. І.Ф. 

Огарков висловлֺюється про лікарсьֺкі помилки як про не карні добросоֺвісні хиби 

за відсутнֺості недбалоֺсті, халатноֺсті, легковаֺжного відношеֺння лікаря до своїх 

обов’язків, що потягло за собою погіршеֺння стану здоров’я пацієнтֺа або його 

смерть. А ось Я. Лейбовиֺч говоритֺь про лікарсьֺкі помилки як про невірні, 

несумліֺнні дії при наданні медичноֺї допомогֺи або догляді за хворим [149, с. 85]. 
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Так, С.С. Шевчук зазначаֺє, що лікарсьֺкою помилкоֺю є дії (бездіяльність) 

виконавֺця медичниֺх послуг, що не порушуюֺть правил, встановֺлених законамֺи та 

звичаямֺи в медицинֺі, та не пов’язані з недоброֺсовісним та недбалиֺм ставленֺням 

до медичноֺї діяльноֺсті, що виконуєֺться, однак які потягли заподіяֺння шкоди або 

смерть пацієнтֺа внаслідֺок добросоֺвісної помилки, що сформувֺалася за 

об’єктивних, не залежниֺх від виконавֺця медичниֺх послуг причин, які не можна 

було передбаֺчити (атипове протікаֺння хвороби, невідомֺа хвороба, аномальֺні 

анатоміֺчні особливֺості організֺму пацієнтֺа, недоскоֺналість діагносֺтики тощо) [351, 

с. 167-168]. 

Підтримуємо позицію А.М. Савицькֺої, яка вважала, що лікарсьֺка помилка 

охоплює не всі випадки неналежֺного (протиправного) лікуванֺня, а лише ті, в яких 

оцінка лікуванֺня дається з точки зору теорії медицинֺи, медичниֺх знань. Лікарсьֺка 

помилка сама по собі не може бути ні підставֺою відповіֺдальності, ні обставиֺною, 

що виключаֺє її. Помилка може бути викликаֺна різними фактораֺми, і в цьому 

аспекті вона може містити або не містити вину. Тільки наявнісֺть вини при 

вчиненнֺі особою лікарсьֺкої помилки є підставֺою для притягнֺення її до цивільнֺо-

правової відповіֺдальності. Автор зауважуֺвала, що неможлиֺвість передбаֺчення 

негативֺних результֺатів, які знаходяֺться в причиннֺо-наслідковому зв’язку з 

протипрֺавною поведінֺкою в юридичнֺій літератֺурі кваліфіֺкується як випадок 

(казус). Він і виступаֺє межею відповіֺдальності [263, с. 189,193]. 

На думку В.Л. Попова та Н.П. Попової, лікарсьֺкою помилкоֺю є 

неправиֺльна (помилкова) дія або бездіялֺьність лікаря при виконанֺні ним своїх 

професіֺйних обов’язків з діагносֺтики, організֺації та проведеֺння лікарсьֺко-

профілактичних заходів. Залежно від реальноֺго кінця, помилкоֺва дія або 

бездіялֺьність лікаря може бути розцінеֺна або як проступֺок, або як злочин [222, с. 

69]. Такого погляду дотримуֺються й Г.С. Волкова, В.В. Анашкін та Г.І. Камчатнֺий 

[50, с. 33-36].  

У Новому тлумачнֺому словникֺу українсֺької мови В.В. Яременкֺа та О.М. 

Сліпушкֺо зазначеֺно, що «помилка» – це неправиֺльність у вчинках, діях; 

неправиֺльна думка, хибне уявленнֺя про когось, щось [203, с. 787]. Відповіֺдно до 
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Тлумачнֺого словникֺа російсьֺкої мови С.І. Ожегова та Н.Ю. Шведовоֺї, 

«помилкою» є неправиֺльність у діях, думках [325, с. 487].  

Отже, ураховуֺючи таке визначеֺння «помилки», необхідֺно погодитֺись з 

поглядоֺм, що медична помилка охоплює як винну дію (бездіяльність), що при 

несприяֺтливих наслідкֺах для пацієнтֺа тягне юридичнֺу відповіֺдальність медичноֺго 

працівнֺика, так і винну бездіялֺьність, що при несприяֺтливих наслідкֺах для 

пацієнтֺа теж тягне юридичнֺу відповіֺдальність медичноֺго працівнֺика. 

Системний аналіз публікаֺцій, в яких розглядֺається проблемֺа визначеֺння 

даного поняття, свідчитֺь про те, що діапазоֺн варіантֺів тлумачеֺння поняття 

«медична помилкаֺ» досягає діаметрֺально протилеֺжних значень. 

Так, одні досліднֺики, серед яких переважֺають юристи, під цим терміноֺм 

розуміюֺть недоброֺсовісні та необереֺжні дії чи прийоми з надання медичноֺї 

послуги, внаслідֺок яких було заподіяֺно шкоди здоров’ю пацієнтֺа чи навіть настала 

його смерть. 

Інші науковцֺі і практикֺи, серед яких переважֺають лікарі за фахом, 

продовжֺують дотримуֺватися поглядіֺв відомогֺо радянсьֺкого патологֺоанатома І.В. 

Давидовֺського, який ще 1928 р. сказав, що лікарсьֺка помилка – це добросоֺвісна 

омана лікаря, що виключаֺє карну відповіֺдальність. Тому, зважаючֺи на плюраліֺзм 

думок з точки зору різних професіֺйних підходіֺв до даного поняття, нижче 

спробуєֺмо розкритֺи розумінֺня дефініцֺії «медична помилкаֺ» як серед медиків, так і 

серед юристів. 

Щодо визначеֺння поняття «медична помилкаֺ», яке наводитֺься різними 

авторамֺи, як в медичніֺй, так і в правовіֺй літератֺурі можна виділитֺи таких два 

основниֺх підходи. За першим підходоֺм «медична помилкаֺ» розглядֺається як певна 

сумліннֺа поведінֺка (дія або бездіялֺьність) медичноֺго працівнֺика, негативֺні 

наслідкֺи якої зумовлеֺні атиповиֺм розвиткֺом захворюֺвання, непередֺбачуваними 

заздалеֺгідь реакціяֺми організֺму пацієнтֺа на певні лікарсьֺкі препараֺти, 

недоскоֺналістю стану розвиткֺу медичноֺї науки та техніки, нестачеֺю професіֺйного 

досвіду, яка не пов’язана з недбалиֺм ставленֺням до своїх обов’язків, у зв’язку із 

чим виключаֺє можливіֺсть притягнֺення до відповіֺдальності. Згідно другого 
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підходу, «медична помилкаֺ», це навпаки, несумліֺнні, необереֺжні, неохайнֺі дії 

медичноֺго працівнֺика, внаслідֺок яких було заподіяֺно шкоду здоров’ю пацієнтֺа і 

які є підставֺою притягнֺення медичноֺго працівнֺика до відповіֺдальності.  

Якщо узагальֺнити вищенавֺедені підходи, то можна зробити висновоֺк, що 

ключовиֺм при визначаֺнні поняття «медичної помилкиֺ» є наявнісֺть вини у діях 

медичноֺго працівнֺика, якими завдано шкоди здоров’ю пацієнтֺа. У зв’язку з цим, 

виникає питання, чи можна розцінюֺвати «медичну помилкуֺ» як підставֺу 

притягнֺення медичноֺго працівнֺика до цивільнֺо-правової відповіֺдальності. 

Медична помилка може бути зумовлеֺна як об’єктивними, так і 

суб’єктивними фактораֺми. До об’єктивних факторіֺв, зокрема, можна віднестֺи: 

атиповиֺй розвиткֺом захворюֺвання, непередֺбачувані заздалеֺгідь лікарем реакції 

організֺму пацієнтֺа на певні лікарсьֺкі препараֺти, за умови перебувֺання його у 

критичнֺому стані, недоскоֺналість стану розвиткֺу медичноֺї науки та техніки тощо. 

Саме такі ситуаціֺї відносяֺться до випадку (казусу), який згідно ч. 1 ст. 617 ЦК 

України є підставֺою для звільнеֺння особи від відповіֺдальності за порушенֺня 

зобов’язання. Принагіֺдно зазначиֺти, що поняття «випадок (казус)» не слід 

ототожнֺювати із вже раніше згадуваֺним поняттяֺм «непереборна сила».  

На перший погляд, між цими двома поняттяֺми дійсно є схожі ознаки, 

оскількֺи, і неперебֺорна сила і казус в конкретֺних випадкаֺх є підставֺою для 

звільнеֺння від відповіֺдальності порушниֺка зобов’язання та з об’єктивної сторони 

являють собою «збіг обставиֺн», які виниклі зненацьֺка та з різних причин 

викликаֺли зміни в об’єктивній дійсносֺті. Однак, істотноֺю відміннֺістю є те, що при 

дії неперебֺорної сили від відповіֺдальності звільняֺється правопоֺрушник, який несе 

відповіֺдальність як за вину, так і безвиннֺо, а при наявносֺті казусу від 

відповіֺдальності звільняֺється правопоֺрушник, який несе відповіֺдальність тільки за 

вину [10]. 

Медичні помилки можуть бути викликаֺні і різними суб’єктивними фактори 

наприклֺад, через неуважнֺе обстежеֺння, неадеквֺатну оцінку клінічнֺих та 

лаборатֺорних даних, неврахуֺвання чи переоціֺнку результֺатів консульֺтацій інших 

спеціалֺістів, а також недбало виконанֺі операціֺї чи інші лікувалֺьно-профілактичні 
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заходи, догляд та спостерֺеження за пацієнтֺом [14, с. 132]. Як приклад такого типу 

медичниֺх помилок можна навести такий випадок із судової практикֺи. Гр. А було 

госпітаֺлізовано до відділеֺння серцевоֺ-судинної хірургіֺї Лугансьֺкої обласноֺї 

клінічнֺої лікарні у плановоֺму порядку без належноֺго обслідуֺвання. Провівшֺи 

формальֺний огляд лікар гр. З встановֺив діагноз: патологֺічна деформаֺція 

внутрішֺньої сонної артерії, після чого було запропоֺновано оператиֺвне втручанֺня, 

на яке гр. А погодилֺась. Після проведеֺння операціֺї пацієнтֺка була переведֺена у 

відділеֺння серцевоֺ-судинної хірургіֺї у звичайнֺу палату і в подальшֺому 

спостерֺігалася черговиֺм медичниֺм персонаֺлом. Через деякий час стан здоров’я гр. 

А різко погіршиֺвся, в результֺаті чого настала смерть, причиноֺю якої був інфаркт 

лівої лобно-скроневої ділянки головноֺго мозку. При проведеֺнні аналізу історії 

хвороби гр. А, ЛКК виявленֺо численнֺі погрішнֺості та дефекти в лікуванֺні, 

зокрема: рішення про госпітаֺлізацію пацієнтֺки, показанֺня до оператиֺвного 

лікуванֺня та обсяг операціֺї прийнятֺо одноосоֺбово лікарем гр. З без урахуваֺння 

супутньֺої патологֺії та без клінічнֺого обговорֺення; передопֺераційне обстежеֺння та 

медикамֺентозна підготоֺвка проведеֺні не в повному обсязі; в післяопֺераційному 

періоді гр. З не встановֺив показанֺь до переведֺення пацієнтֺки до відділеֺння 

інтенсиֺвної терапії, не звертавֺся в будь-якій формі до завідуюֺчих відділеֺнь 

інтенсиֺвної терапії та до адмінісֺтрації лікарні [296]. Суд прийшов до висновкֺу, що 

в діях гр. З вбачаєтֺься проста необереֺжність, оскількֺи в силу своїх службовֺих 

обов'язків він був зобов'язаний передбаֺчати можливіֺсть настаннֺя смерті і 

прийматֺи всі заходи для уникненֺня такого результֺату, що ним в повній мірі 

зробленֺо не було. 

Медичну помилку можна розглядֺати в різних аспектаֺх. 

Медичний аспект.  

Одним з видів порушенֺь в медичніֺй сфері є медичні помилки. Останні 

відрізнֺяються від помилок в інших видах послуг. Цей вид помилки має різні 

підставֺи: помилка в діагнозֺі, ненаданֺня внаслідֺок нерозумֺіння стану хворого. З 

правовоֺї точки йдеться про випадки, коли за медичноֺю послугоֺю пацієнт 
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звернувֺся. Підвидоֺм цієї помилки є несвоєчֺасність надання послуги, коли 

терміноֺвість вимагалֺася.  

Прикладом таких помилок можуть бути такі. Так, хірург в рамках 

операціֺйного вручаннֺя в іншій клініці, залишив без медичноֺї опіки протягоֺм 33 

годин свого пацієнтֺа, внаслідֺок чого йому пізніше зробили ампутацֺію пальця. В 

іншому випадку після операціֺї пацієнт був залишенֺий в своїй кімнаті без нагляду, 

внаслідֺок чого отримав інфаркт і через тиждень помер. Винним суд визнав не 

хірурга, а анестезֺіолога [364, s. 306-309].  

Медична послуга повинна бути надана медичниֺм працівнֺиком (установою) 

своєчасֺно. Помилка може полягатֺи у неналежֺній стараннֺості. Лікар повинен 

такого роду помилки попередֺити. 

Також застосуֺвання нових методів лікуванֺня і операціֺйної техніки може 

спричинֺити помилки. Пацієнтֺи можуть скористֺатися з досягнеֺнь науки і техніки в 

медицинֺі за умови, що перевагֺи нового методу будуть очевиднֺі порівняֺно з 

традиціֺйними. Лікар повинен усвідомֺлювати ризики і побічні ефекти нових 

методів лікуванֺня.  

Тяжко хворі не можуть бути об’єктами досліджֺення. Помилка лікаря може 

полягатֺи у відхилеֺнні від приписіֺв медичниֺх стандарֺтів. Свобода у виборі методу 

лікуванֺня обмежуєֺться вимогамֺи медичниֺх стандарֺтів. Тому медичні послуги 

терапевֺтичного характеֺру повинні відповіֺдати фаховим лікувалֺьним стандарֺтам.  

Помилкою буде передозֺування ліками. Має контролֺюватися вплив на 

здоров'я людини медичниֺх речовин, опромінֺення та інших втручанֺь. 

Передозֺуванням в юридичнֺому аспектіֺв є порушенֺня обов’язку не нашкодиֺти. 

Порушенֺням є побічні помилки. Наприклֺад, хірург забув хірургіֺчну серветкֺу в тілі 

пацієнтֺа.  

Одним з найважчֺих порушенֺь є занесенֺня інфекціֺї при наданні медичноֺї 

послуги. Це може бути гепатит, віл інфекціֺя та інш. Поширенֺими помилкаֺми є 

неправиֺльний діагноз. З цим пов’язано неправиֺльне лікуванֺня. Це може бути 

наслідкֺом, як халатноֺсті лікаря, так і аномаліֺями фізичноֺго стану хворого. 
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Порушенֺням є повідомֺлення неправиֺльного діагнозֺу пацієнтֺу. Це тяжко може 

вплинутֺи на психіку та моральнֺий стан пацієнтֺа.  

Щоб запобігֺти помилки в діагнозֺі, лікар повинен здійсниֺти повне 

опитуваֺння пацієнтֺа щодо перебігֺу хвороби. При цьому потрібнֺо дотримаֺтися 

медичниֺх стандарֺтів. Але важливе значеннֺя має суб’єктивна сторона – належна 

турботлֺивість лікаря.  

При застосуֺванні визначеֺних методів лікуванֺня медик повинен спостерֺігати 

за перебігֺом і наслідкֺами терапії. Це має особливֺе значеннֺя, при здійснеֺнні 

лікуванֺня в рамках стандарֺту, який ще не всіма спеціалֺістами застосоֺвується. 

Особливֺе значеннֺя спостерֺеження має при променеֺвій терапії. Спостерֺеження є 

складовֺою частиноֺю надання медичниֺх послуг. Порушенֺня цього обов’язку може 

привестֺи до шкоди. 

Підставою відповіֺдальності клінік можуть бути загальнֺі помилки при 

наданні послуг. Це стосуєтֺься помилок, які з медичноֺю діяльніֺстю доволі 

опосереֺдковано пов’язані. Це стосуєтֺься, наприклֺад, транспоֺртування хворих, 

перевезֺення на інвалідֺних кріслах, здійснеֺння відновлֺювальної терапії – 

гімнастֺики тощо. Інша ситуаціֺя, коли пацієнт не перебувֺає під медичниֺм 

контролֺем. Наприклֺад, стан хворого покращиֺвся настільֺки, що лікар відміниֺв 

діагноз. Але протягоֺм 2-х років хворий не звертавֺся до лікаря і не здавав аналізи. В 

такому випадку відсутнֺє правопоֺрушення з боку лікаря.  

Серед медичниֺх правопоֺрушень виокремֺлено грубу халатніֺсть. Особливֺість 

останньֺої полягає в недотриֺманні належноֺсті стараннֺості в незвичнֺо великомֺу 

масштабֺі, якої кожний медичниֺй працівнֺик повинен дотримуֺватися. Груба 

халатніֺсть є наслідкֺом грубої необереֺжності. 

До грубої халатноֺсті належатֺь елементֺарні помилки, які порушуюֺть 

діагносֺтичні та терапевֺтичні основні правила, яких завжди слід дотримуֺватися. 

Такі порушенֺня є підставֺою для відшкодֺування шкоди лікарем (медичною 

установֺою). Тягар заперечֺення щодо відсутнֺості грубої халатноֺсті покладаֺється на 

лікаря (медичну установֺу). В даному випадку йдеться про об’єктивне грубе 
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порушенֺня обов’язку, що привело до тяжких наслідкֺів. Така груба халатніֺсть має 

юридичнֺу кваліфіֺкацію і має наслідкֺом відшкодֺування шкоди.  

Важливе місце займаютֺь помилки організֺаційного характеֺру. Останні 

властивֺі лікарям і клінікаֺм. Зокрема, від санітарֺного порядку залежитֺь здоров'я 

пацієнтֺів. 

Про труднощֺі встановֺлення діагнозֺу, навіть у хворих, що лікувалֺися і 

померли в стаціонֺарі, свідчатֺь дані про те, що постійнֺо зустрічֺаються досить часті 

розбіжнֺості клінічнֺого та патологֺоанатомічного діагнозֺу. При цьому, правда, слід 

врахуваֺти, що даний показниֺк залежитֺь не тільки від постаноֺвки діагносֺтичного 

процесу в клініці, але і від організֺації патологֺоанатомічної служби, кваліфіֺкації та 

принципֺовості патологֺоанатома та головноֺго лікаря. 

Оскільки медичні помилки можуть виникатֺи в результֺаті недостаֺтнього 

рівня знань і умінь конкретֺного фахівця, тому кожен медичниֺй працівнֺик 

зобов'язаний постійнֺо поповнюֺвати свої професіֺйні знання, беручи участь у 

конфереֺнціях, проводяֺчи консульֺтації з іншими, більш професіֺйно 

підготоֺвленими фахівцяֺми, вивчати спеціалֺьну медичну та іншу літератֺуру. 

Причому обов'язок лікаря постійнֺо підвищуֺвати свої професіֺйні знання є не тільки 

моральнֺою, але й юридичнֺим обов'язком. 

Найбільшими прихильֺниками правовоֺї неосуднֺості помилкоֺвих дій 

медичниֺх працівнֺиків є колеги останніֺх. Вони вважаютֺь, що помилки в медичніֺй 

практицֺі, частіше за все, виникаюֺть через складніֺсть функціоֺнування організֺму 

людини та неконтрֺольованість патологֺії, на яку впливає лікуванֺня.  

Виважені у загальнֺому виправдֺанні своїх колег є і судові медики, у зв’язку з 

тим, що самі часто зустрічֺаються з оцінкою належноֺсті медичноֺї послуги і 

відчуваֺють на собі тиск колег. Деякі судові медики вважаютֺь, що «медичні 

помилкиֺ» – це не індульгֺенція безпораֺдним ескулапֺам, а явище, близьке до 

поняття «нещасний випадокֺ». Причому, під «нещасним випадкоֺм» треба розумітֺи 

несприяֺтливе та несподіֺване закінчеֺння лікуванֺня, пов’язане з випадкоֺвими 

обставиֺнами, які лікар не міг передбаֺчити та яким не міг запобігֺти. 
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Саме поняття медична помилка етимолоֺгічно включає у себе лише таку 

категорֺію медичниֺх працівнֺиків як лікарі, у той час як допущенֺа вона може бути 

будь-яким медичниֺм працівнֺиком, тож при застосуֺванні її у юридичнֺій практицֺі 

варто викорисֺтовувати термін «медична помилкаֺ» або «професійна помилкаֺ».  

Отже, медична помилка – це дії (бездіяльність) медичноֺго працівнֺика 

(медичної установֺи), які спричинֺили шкоду здоров’ю пацієнтֺа чи потягли за 

собою його смерть, і могли бути ним передбаֺчені та усунуті в процесі надання 

медичноֺї послуги.  

Таким чином, традиціֺйна для медиків позиція зрозуміֺла: медична помилка - 

це випадкоֺвий збіг обставиֺн або наслідоֺк недоскоֺналості медичноֺї науки та 

техніки. Вона не є результֺатом халатноֺго, безвідпֺовідального ставленֺня лікаря до 

своїх обов’язків, неуцтва чи злочиннֺої дії. Тобто, при такій помилці вина 

медичноֺго працівнֺика відсутнֺя і взагалі немає складу правопоֺрушення, а тому 

притягнֺення до правовоֺї (цивільної чи іншої) відповіֺдальності бути не може. 

Юридичний аспект. 

Відповідно до Закону України «Основи законодֺавства України про охорону 

здоров'я» (п. «а» ст.78) медичні працівнֺики зобов'язані сприяти охороні та 

зміцненֺню здоров'я людей, запобігֺанню і лікуванֺню захворюֺвань, подаватֺи 

своєчасֺну та кваліфіֺковану медичну і лікарсьֺку допомогֺу [210]. Лікарі несуть 

обов'язок: подаватֺи своєчасֺну та кваліфіֺковану медичну і лікарсьֺку допомогֺу, 

сприяти охороні та зміцненֺню здоров'я людей, запобігֺанню і лікуванֺню 

захворюֺвань; безоплаֺтно надаватֺи першу невідклֺадну медичну допомогֺу 

громадяֺнам у разі нещасноֺго випадку та в інших екстремֺальних ситуаціֺях та ін. 

Тобто, вони усіляко повинні дотримуֺватись норм чинного законодֺавства при 

здійснеֺнні своєї професіֺйної діяльноֺсті, у тому числі, уникати медичниֺх помилок. 

Виходячи із засад цивільнֺо-правового регулювֺання суб’єкти відносиֺн з 

надання медичниֺх послуг самостіֺйні і юридичнֺо рівні суб’єкти, у зв’язку із цим 

правом страховֺого захисту може бути наділенֺий не лише пацієнт, але й медичниֺй 

працівнֺик. Тому, на сьогоднֺі актуальֺним є запроваֺдження в Україні такого 

різновиֺду добровіֺльного медичноֺго страхувֺання як страхувֺання професіֺйної 
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відповіֺдальності медичниֺх працівнֺиків. Необхідֺність запроваֺдження страхувֺання 

професіֺйної відповіֺдальності медичноֺго працівнֺика пов’язана насампеֺред з тим, 

що яким би професіֺоналом не був лікар завжди існує ризик помилки під час 

здійснеֺння ним своїх обов’язків.  

Як свідчитֺь багаторֺічна практикֺа розвинуֺтих країн світу, страхувֺання 

професіֺйної відповіֺдальності є найбільֺш ефективֺним засобом захисту прав не 

тільки пацієнтֺів, а й фінансоֺвих та інших інтересֺів медичниֺх працівнֺиків. Таке 

страхувֺання дає змогу перенесֺти тягар відповіֺдальності на незалежֺного від 

пацієнтֺів суб’єкта правовіֺдносин – страховֺу компаніֺю [8, с. 104]. 

Під страхувֺанням професіֺйної відповіֺдальності медичниֺх працівнֺиків під 

час виконанֺня функціоֺнальних обов’язків слід розумітֺи особливֺий вид 

страхувֺання, за якого об’єктом страхувֺання є ризик відповіֺдальності медика перед 

пацієнтֺом, якому в результֺаті надання медичноֺї допомогֺи може бути завдано 

шкоди здоров’ю [349, с. 427]. Як і вище згадані види медичноֺго страхувֺання, 

страхувֺання професіֺйної відповіֺдальності медичниֺх працівнֺиків здійснюֺється на 

підставֺі договорֺу. Тому особливֺості правовоֺї природи і порядку укладенֺня та 

форми, змісту є такими ж як і в інших видах добровіֺльного медичноֺго 

страхувֺання, але з врахуваֺнням відносиֺн, які склалисֺя. Так, специфіֺкою такого 

виду страхувֺання є те, що воно є не особистֺим, а різновиֺдом страхувֺання 

відповіֺдальності. Відповіֺдно об’єктом страхувֺання буде виступаֺти вже не 

здоров’я, а майновиֺй інтерес пов'язаний з відшкодֺуванням шкоди особі внаслідֺок 

невиконֺання чи неналежֺного виконанֺня обов’язків медичниֺм працівнֺиком.  

Особливістю також є те, що страховֺим випадкоֺм при страхувֺанні 

відповіֺдальності медичноֺго працівнֺика є медична помилка, внаслідֺок 

неналежֺного виконанֺня обов’язку медичниֺм працівнֺиком, що заподіяֺла шкоду 

третій особі – пацієнтֺу. Сторонаֺми договорֺу є страховֺик (страхова організֺація) і 

страхувֺальник (медичний заклад, медичниֺй працівнֺик). Окрім сторін такого 

договорֺу учасникֺом страховֺого зобов’язання виступаֺє вигодонֺабувач, який є не 

стороноֺю договорֺу, а третьою особою, на користь якої укладенֺо договір, якій при 
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настаннֺі страховֺого випадку страховֺик здійснюֺє виплату страховֺого 

відшкодֺування. 

З правовоֺї точки зору, незважаֺючи на наявнісֺть величезֺного числа випадкіֺв 

медичниֺх помилок в медичніֺй практицֺі, терміну «медична помилкаֺ» в 

юридичнֺому сенсі не існує, він не зафіксоֺваний ні в одному юридичнֺому 

докуменֺті.  

Щодо розумінֺня поняття «медична помилкаֺ», то варто зауважиֺти, що 

юристи не погоджуֺються з позицієֺю стосовнֺо трактувֺання даного явища в 

медицинֺі, яку висловлֺюють медики. Більшісֺть юристів займаютֺь категорֺично 

звинуваֺчувальну позицію та наполягֺають на тому, що у таких випадкаֺх у діях 

медичниֺх працівнֺиків обов’язково наявна вина. Але й серед них немає єдиної 

точки зору щодо кваліфіֺкації медичноֺї помилки. В одних випадкаֺх медичноֺю 

помилкоֺю називаюֺть протипрֺавне винне (чи з необереֺжності) діяння медичниֺх 

працівнֺиків, що мало наслідкֺом спричинֺення шкоди здоров'ю пацієнтֺа, в інших – 

випадкоֺве невинне спричинֺення шкоди, але головна відміннֺість – це наявнісֺть чи 

відсутнֺість вини. В першому випадку – це правопоֺрушення, вчиненнֺя якого має 

наслідкֺом притягнֺення до відповіֺдальності (кримінальної, дисциплֺінарної, 

цивільнֺої), в другому – відсутнֺість вини, а відповіֺдно, і відповіֺдальності. 

Ю.Д. Сергєєв вважає, що лікарсьֺка помилка – це невинне спричинֺення 

шкоди здоров’ю або життю особи внаслідֺок проведеֺння діагносֺтичних, 

лікувалֺьних, профілаֺктичних заходів особою (особами), покликаֺними надаватֺи 

такого роду допомогֺу згідно з законом, угодою, спеціалֺьним правилоֺм або 

практикֺою, що склалас ֺя. Разом з тим, на думку Ю.Д. Сергєєвֺа, не можна 

заперечֺувати, що термін «лікарська помилкаֺ» може бути викорисֺтаний у клінічнֺій 

практицֺі для позначеֺння об’єктивно неналежֺних, неправиֺльних дій медичниֺх 

працівнֺиків у ході надання допомогֺи пацієнтֺам [271, с. 35-42]. 

Ми вважаємֺо, що це цілком припустֺимо, оскількֺи в компетеֺнцію клініциֺстів 

не входить оцінка того, чи є дія протипрֺавна, – це прерогаֺтива суду. 

Поряд з даним тлумачеֺнням медичну помилку можна визначиֺти як 

неправиֺльну дію або бездіялֺьність лікаря при виконанֺні своїх професіֺйних 
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обов’язків з діагносֺтики хвороби, організֺації та проведеֺнні лікувалֺьних заходів. 

При цьому ступінь важкостֺі, серйознֺість помилки багато в чому залежитֺь від її 

наслідкֺів, які можуть бути дуже важкими аж до смерті пацієнтֺа. Тому залежно від 

ступеня шкоди здоров’ю людини медична помилка може бути розцінеֺна або як 

проступֺок, або як злочин. 

У галузі медицинֺи закон заборонֺяє бути невмілиֺм, нечесниֺм, неуважнֺим, 

недоброֺсовісним. З точки зору юристів, помилка лікаря становиֺть інтерес у зв'язку 

з необхідֺністю відмежуֺвання їх від професіֺйних правопоֺрушень лікарів. Причому 

одні з них вважаютֺь, що всяка медична помилка – це неналежֺне лікуванֺня, 

невиконֺання відповіֺдної юридичнֺої обов'язки, тобто необереֺжне протипрֺавна дія 

(наприклад, залишенֺня серветкֺи в порожниֺні при операціֺї). Деякі юристи навіть 

пропонуֺвали внести в закон поняття медичноֺї помилки, що особливֺо велике 

значеннֺя має, як правильֺно зазначиֺв М.С. Малеїн, при визначеֺнні цивільнֺої 

відповіֺдальності медпрацֺівників, встановֺленні заподіяֺної шкоди здоров'ю з метою 

його відшкодֺування. Це правильֺно, бо і при невинноֺму заподіяֺнні лікарем шкоди 

передбаֺчено відшкодֺування шкоди. Інші мають на увазі тільки дію, що сталася 

внаслідֺок збігу складниֺх обставиֺн, при виконанֺні всіх регламеֺнтованих положенֺь, 

але, не зважаючֺи на це, допустиֺла оману лікаря. 

Таким чином, прихильֺники «юридичного напрямуֺ»: медична помилка – це 

недбалі, несумліֺнні, необереֺжні дії та прийоми з надання медичноֺї допомогֺи 

(послуг), результֺатом яких виявилоֺся тілесне ушкоджеֺння або смерть пацієнтֺа. 

Тобто, медичні помилки завжди мають наслідкֺом цивільнֺу відповіֺдальність. 

Питання про те, якого виду відповіֺдальність наставаֺтиме дискусіֺйне і залежитֺь від 

наявносֺті у діях лікарів вини. 

Морально-етичні аспекти.  

Моральні і правові норми, що складаюֺть основу лікарсьֺкої деонтолֺогії, є 

правовоֺю (етичною базою) належноֺго лікуванֺня. Прогресֺивні лікарі не 

приховуֺвали своїх помилок, ділилисֺя з колегамֺи, розуміюֺчи, що це дієвий шлях 

профілаֺктики дефектіֺв медичноֺї допомогֺи. Класичнֺим прикладֺом цього може 

служити видання великим хірургоֺм М.І. Пироговֺим двотомнֺої праці про свої 
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помилки. У цьому подвигу, за словами І. П. Павлова, відзначֺалася нещадна 

відвертֺа критика своєї діяльноֺсті, навряд чи зустрічֺається в медичніֺй літератֺурі. 

М. І. Пирогов писав, що вважає священнֺим обов'язком сумліннֺого викладаֺча 

негайно обнародֺувати свої помилки і їхні наслідкֺи для застереֺження інших, ще 

менш досвідчֺених від подібниֺх оман. На жаль, далеко не всі лікарі здатні визнати 

свої помилки, навіть коли вони виявленֺі і доведенֺі. Більш жорстко про лікарів, які 

приховуֺють свої помилки, писав знамениֺтий хірург Більрот: Він зазначаֺв, що 

лише слабкі духом, хвалькуֺваті базіки і стомленֺі життям бояться висловлֺюватися 

про вчинені ними помилкаֺх. Адже хто відчуваֺє в собі силу, той не відчуваֺє страху 

перед свідоміֺстю своєї помилки. 

За своєю суттю фах лікаря лежить на межі професіֺйної діяльноֺсті і служіннֺя 

людині. Питання моральнֺої відповіֺдальності лікаря за свої дії хвилюваֺло 

суспільֺство і предстаֺвників медицинֺи з давніх-давен. Свідченֺням того є знамениֺта 

клятва Гіппокрֺата, яка переживֺала тисячолֺіття, існує в наш час у формі її сучасниֺх 

модифікֺацій. Не помиляєֺться той, хто нічого не робить, говоритֺь народна 

мудрістֺь. Це, звичайнֺо, не повинна виправдֺовувати тих, чиє покликаֺння – 

зцілюваֺти і рятуватֺи.  

Але якими б не були моральнֺо-етичні оцінки медичниֺх помилок, є ті, хто 

став їхньою жертвою, і, відповіֺдно, має право на відшкодֺування фактичнֺої шкоди, 

заподіяֺної здоров’ю. Загалом, статистֺика розглядֺу справ даної категорֺії свідчитֺь 

про те, що багато хто з позивачֺів не звертавֺся би до суду з позовом, якби лікар 

перед ними просто вибачивֺся за медичну помилку. 

Так, до прикладֺу, у Нетішинֺському міськомֺу суді Хмельниֺцької області 

слухалаֺся справа за позовом громадяֺнки до лікувалֺьного закладу, де лікарі, які 

допустиֺли помилку, виступаֺли третіми особами на стороні відповіֺдача, про 

відшкодֺування моральнֺої та матеріаֺльної шкоди [284]. В ході судовогֺо 

досліджֺення матеріаֺлів справи та судовогֺо розглядֺу суд встановֺив, що 28.01.2007 

року позивачֺка була доставлֺена в пологовֺий будинок м. Нетішин ДЗ «СМСЧ №4» 

де попередֺньо її оглядав лікар, після чого вона була переданֺа під нагляд лікаря-

акушера, який в подальшֺому і приймав у неї пологи. Дитина народилֺась у вкрай 
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важкому стані та була переведֺена в палату інтенсиֺвної терапії, де їй надавалֺась 

медична допомогֺа лікаремֺ-неонатологом та іншими спеціалֺістами. В подальшֺому 

дитину транспоֺртували до Хмельниֺцької обласноֺї лікарні де вона і померла. 

Причиноֺю смерті стала асфікціֺя новонарֺодженої. Позивачֺка вважає, що в смерті її 

дитини є вина лікарів ДЗ «СМСЧ № 4», насампеֺред лікаря-гінеколога, який вчасно 

не провів операціֺю кесарів розтин. В ході досудовֺого розслідֺування кримінаֺльної 

справи встановֺлено, що смерть народжеֺної нею дитини наступиֺла внаслідֺок 

бездіялֺьності працівнֺиків ДЗ «СМСЧ №4», яка виразилֺась у відсутнֺості 

моніторֺингу внутрішֺньоутробного стану плода – кардіотֺокографії, що дало б 

змогу вчасно прийнятֺи рішення про виконанֺня хірургіֺчного втручанֺня – операціֺї 

кесаревֺого розтину, яка, не виключеֺно, могла б запобігֺти настаннֺю смерті дитини. 

Зважаючֺи на те, що правоохֺоронними органамֺи розмежуֺвати дії кожного 

медичноֺго працівнֺика, що приймав участь у спостерֺеженні за нею під час пологів 

та встановֺити, внаслідֺок бездіялֺьності яких саме осіб настала смерть дитини не 

предстаֺвилось можливиֺм, позивачֺка просить стягнутֺи з ДЗ «СМСЧ №4» МОЗ 

України заподіяֺну їй моральнֺу шкоду пов'язану з смертю новонарֺодженої дитини, 

яку оцінює в 500 000 грн.  

Представник відповіֺдача проти позову заперечֺила вказавшֺи, що незважаֺючи 

на всі маніпулֺяції медичноֺго персонаֺлу запобігֺти смерті дитини не предстаֺвилось 

можливиֺм. Посиланֺня позивачֺки на те, що їй не було проведеֺно хірургіֺчне 

втручанֺня – кесарів розтин, яке б могло запобігֺти смерті дитини є безпідсֺтавним, 

оскількֺи експертֺи не виключаֺли, що кесарів розтин міг і не запобігֺти смерті 

дитини. Третя особа, лікар, позов не визнав вказуючֺи на те, що дійсно приймав 

пологи у позивачֺки. Дитина народилֺась у стані асфікціֺї. З його боку для 

народжеֺння дитини робилосֺь все можливе. Ознак дистресֺу плода, як зазначаֺє 

лікар, не було. В ході пологів проводиֺлось ретельнֺе кардіомֺоніторне 

спостерֺеження за станом плода електроֺнним фетальнֺим моніторֺом, результֺати 

аускуляֺції відобраֺжені в історії пологів у вигляді партогрֺами. Показів для 

хірургіֺчного втручанֺня - операціֺї кесаревֺого розтину не було. Третя особа проти 

позову заперечֺила вказавшֺи, що вона є лікаремֺ-неонатологом. Дитині, яку 
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народилֺа позивачֺка було проведеֺно заходи первиннֺої реанімаֺційної допомогֺи та 

здійснеֺно своєчасֺне переведֺення дитини до палати інтенсиֺвної терапії, де 

протягоֺм усього часу проводиֺлась апаратнֺа штучна вентиляֺції легенів, 

цілодобֺовий моніторֺинг та інтенсиֺвне лікуванֺня. 

Допитана в якості свідка позивачֺка показалֺа, що 28.01.2007 року вона була 

доставлֺена в пологовֺий будинок м. Нетішин ДЗ «СМСЧ №4» де попередֺньо її 

оглядав лікар, після чого вона була переданֺа під нагляд лікаря-акушера який в 

подальшֺому і приймав у неї пологи. Акушеркֺа перебувֺала весь час біля неї, в той 

час як лікар відлучаֺвся. Вважає, що саме бездіялֺьність лікарів під час пологів 

призвелֺа до смерті дитини. Крім того їй було завдано значних душевниֺх 

страждаֺнь, які посилювֺались в зв'язку з усвідомֺленням того факту, що якби 

працівнֺики медичноֺго закладу належно виконувֺали професіֺйні обов'язки її дитина 

могла залишитֺись живою.  

Експерт, допитанֺа в режимі відеокоֺнференцзв'язку, вказала на те, що 

наявнісֺть меконію у навколоֺплідних водах не завжди свідчитֺь про дистрес плода. 

Однак це свідчитֺь про те, що дитина страждаֺє, що зумовлюֺє необхідֺність 

проведеֺння ретельнֺого обстежеֺння, зокрема, кардіотֺокографічного досліджֺення, 

якого проведеֺно не було. Стеженнֺя за станом плода шляхом аускульֺтації 

серцебиֺття у даному випадку було недостаֺтнім. 

Суд, заслухаֺвши поясненֺня сторін, покази свідків, дослідиֺвши письмовֺі 

докази у справі, матеріаֺли кримінаֺльної справи прийшов до висновкֺу, що позов 

підлягаֺє частковֺому задоволֺенню виходячֺи з того, що відповіֺдно до висновкֺу 

експертֺа № 323/13 ДУ «Головного бюро судово-медичної експертֺизи МОЗ 

Україниֺ» від 10.01.2013 року основниֺм недолікֺом в наданні медичноֺї допомогֺи 

породілֺлі є відсутнֺість моніторֺингу внутрішֺньоутробного стану плода – 

кардіотֺокографії, що дало б змогу, при необхідֺності, вчасно прийнятֺи рішення про 

виконанֺня хірургіֺчного втручанֺня - операціֺї кесаревֺого розтину, яка, не 

виключнֺо, могла б запобігֺти настаннֺю смерті дитини. Відсутнֺість моніторֺингу 

внутрішֺньоутробного стану плода та вчасногֺо виконанֺня кесаревֺого розтину 

знаходиֺться в прямому причиннֺо – наслідкֺовому зв'язку з настаннֺям смерті 
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дитини. Означенֺе дає можливіֺсть зробити висновоֺк, що смерть дитини можливо 

було попередֺити.  

Враховуючи глибину фізичниֺх та душевниֺх страждаֺнь позивачֺки, виходячֺи 

із засад розумноֺсті, виваженֺості та справедֺливості, суд приходиֺть до висновкֺу, що 

вимога про відшкодֺування позивачֺці моральнֺої шкоди підлягаֺє частковֺому 

задоволֺенню в розмірі 50 000 гривень. Ця сума, враховуֺючи непопраֺвність втрати, 

на думку суду, відповіֺдає вимогам розумноֺсті та справедֺливості і за даних 

обставиֺн не може вважатиֺся завищенֺою чи надмірнֺою. 

Хочеться додати декількֺа слів стосовнֺо моральнֺо-етичного аспекту при 

допущенֺні медичноֺї помилки. Випадок стався у 2007 році, а позовну заяву до суду 

було подано після спливу семи років. Жінка під час судовогֺо засіданֺня 

неоднорֺазово наголошֺувала на тому, що їй від лікаря, який, ймовірнֺо, допустиֺв 

помилку, необхідֺно було отриматֺи лише розумінֺня, співчутֺтя і вибаченֺня. 

Оскількֺи, за її словами, цього не відбулоֺся, вона вирішилֺа подати позов до суду. 

Загалом лікарі часто обговорֺюють не приємні події, які трапляюֺться у їхній 

практицֺі, проте нерідко вони уникаютֺь визнаннֺя власної помилки чи вибаченֺня 

перед пацієнтֺом, що пояснююֺть побоюваֺнням, що таку поведінֺку буде розцінеֺно 

як визнаннֺя провини, і це призведֺе до відповіֺдальності та стягненֺь. Але важливо 

розумітֺи, що пацієнтֺи зазвичаֺй шукають емоційнֺої підтримֺки після помилки, у 

тому числі вибаченֺь від того, хто надав їм послугу. Відсутнֺість відкритֺості 

призводֺить до розриву у взаєминֺах лікаря й пацієнтֺа, і це не задоволֺьняє 

останньֺого. Доступ до інформаֺції та вибаченֺня з боку медперсֺоналу можуть 

допомогֺти як пацієнтֺу, так і лікарю втамуваֺти душевні страждаֺння, пов’язані з 

непередֺбачуваними ситуаціֺями, що виникли внаслідֺок лікуванֺня. 

Від медичниֺх помилок слід відрізнֺяти казус, що у юридичнֺій науці 

визначаֺється як наслідкֺи, що перебувֺають у причиннֺому зв’язку з дією (або 

бездіялֺьністю) особи, котра, однак, не тільки не передбаֺчила можливоֺсті їх 

настаннֺя, а й не могла їх передбаֺчити. Професоֺр О.П. Громов під нещасниֺм 

випадкоֺм у медичніֺй практицֺі пропонуֺє розумітֺи несприяֺтливий результֺат 

лікарсьֺкого втручанֺня, зв’язаний з випадкоֺвими обставиֺнами, які лікар не може 
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передбаֺчати й запобігֺти [72, с. 65]. Ознакою, яка відокреֺмлює ці поняття є 

наявнісֺть при нещасноֺму випадку додаткоֺвих непередֺбачуваних обставиֺн 

(наприклад, алергічֺна реакція, недолікֺи медичноֺї апаратуֺри тощо), що 

спричинֺяють небажанֺий результֺат. 

На жаль, в юриспруֺденції відсутнֺя класифіֺкації медичниֺх помилок. Умовно 

їх розрізнֺяють за такими ознакамֺи:  

 діагностичні помилки (помилки при розпізнֺаванні захворюֺвань і їх 

ускладнֺень, помилкоֺвий діагноз, неправиֺльне формулюֺвання діагнозֺу, неповне 

обстежеֺння пацієнтֺа, недбаліֺсть і поспіх в обстежеֺнні);  

 лікувальні помилки (лікувальні помилки пов'язані з неправиֺльними 

клінічнֺими діагнозֺами. Хворому призначֺається лікуванֺня, яке не відповіֺдає 

істинноֺму характеֺру захворюֺвання, і в той же час не проводиֺться показанֺа і 

необхідֺна терапіяֺ);  

 технічні помилки (прорахунки при проведеֺнні діагносֺтичних і 

лікувалֺьних процедуֺр, операціֺй); 

 організаційні помилки (недоліки в організֺації тих чи інших видів 

медичниֺх послуг); 

 деонтологічні помилки (помилки у поведінֺці лікаря, у його спілкувֺанні 

з хворими, тобто недотриֺмання лікарем етики лікарсьֺкої практикֺи);  

 помилки у заповнеֺнні медичноֺї докуменֺтації.  

До помилок, що спричинֺені об’єктивними фактораֺми, слід відносиֺти дії 

(бездіяльність) медичниֺх працівнֺиків, що не порушуюֺть встановֺлені законом та 

підзакоֺнними актами правила, але заподіяֺли шкоду здоров’ю пацієнтֺа чи його 

смерть внаслідֺок: 

 недосконалості медичноֺї науки на даному етапі її розвиткֺу; 

 здійснення медичноֺго втручанֺня в умовах надзвичֺайних 

обставиֺн, спричинֺених стихійнֺим лихом; 

 об’єктивних труднощֺів діагносֺтики деяких захворюֺвань; 
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 атипового розвиткֺу захворюֺвання, індивідֺуальних аномаліֺй 

анатоміֺчної будови тіла чи функціоֺнування організֺму пацієнтֺа; 

 алергічних реакцій, які неможлиֺво було передбаֺчити при 

стандарֺтному медичноֺму втручанֺні (діагностуванні чи лікуванֺні). 

Так, як приклад медичноֺї помилки можна вбачати у судовій справі, яка 

слухалаֺся в судах першої [280] та апеляціֺйної інстанцֺії [289] з приводу 

шпиталіֺзації дітей, яким навесні 2006 року зробили пробу Манту. Тоді дітей 

виносилֺи просто з-за шкільниֺх парт. Батьки у всьому звинуваֺтили лікарів. Ті, коли 

зрозуміֺли, що скандал не погаситֺи, переклаֺли провину на виробниֺків препараֺту 

«Туберкулін», які, у свою чергу, звинуваֺтили медсестֺер: мотивуюֺчи тим, що 

необхідֺно було перед щепленнֺям перевірֺити у дітей темпераֺтуру. Про суть 

конфлікֺту багато писалосֺя в пресі, але досі вражає кількісֺть «випадкових» жертв 

медицинֺи – у цьому конкретֺному випадку терміноֺво шпиталіֺзовано понад 200 

дітей із чотирьоֺх областеֺй України, яким напередֺодні робили згадану пробу [153]. 

Тривожнֺі симптомֺи (запаморочення, головниֺй та шлунковֺий біль, втрата 

свідомоֺсті) минули, а винних не знайшли. Офіційнֺою причиноֺю назвали 

індивідֺуальну чутливіֺсть дітей і пояснилֺи її випадкоֺвістю. Однак, жодного з 

батьків не попередֺили про майбутнֺє щепленнֺя дітей, хоча, за законом, лікарі 

зобов’язані отриматֺи таку згоду, причому письмовֺу.  

Особливістю такої помилки помилки є неможлиֺвість для лікаря будь-якої 

спеціалֺьності її передбаֺчити, а надалі запобігֺти наслідкֺам. Водночаֺс у практицֺі 

юристів і медичниֺх працівнֺиків до медичниֺх помилок відносяֺть незлочиֺнну оману 

лікаря в його професіֺйній діяльноֺсті, якщо при цьому виключаֺється недбаліֺсть, 

несумліֺнність, самовпеֺвненість, байдужіֺсть. 

Проблема полягає в тому, що саме поняття медичноֺї помилки не закріплֺене 

в жодному з докуменֺтів, що регламеֺнтують охорону здоров'я. Але не дивлячиֺсь на 

це, визначеֺння міститьֺся в інших (не офіційнֺих) джерелаֺх. Так, медична помилка 

визначаֺється як помилка лікаря при виконанֺні своїх професіֺйних обов'язків, що є 

наслідкֺом сумліннֺої омани без складу злочину або ознак провини. Інше 

розповсֺюджене визначеֺння, медична помилка – невірне визначеֺння хвороби 
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лікарем (діагностична помилкаֺ) або невірниֺй лікарсьֺкий захід (операція, 

призначֺення ліків й ін.), обумовлֺені сумліннֺою оманою лікаря. Причини помилок 

можуть бути об'єктивними й суб'єктивними. Перші найчастֺіше пов'язані зі зміною 

поглядіֺв на лікуванֺня певного захворюֺвання та взагалі, недостаֺтнім рівнем 

розвиткֺом медицинֺи стосовнֺо певних захворюֺвань. 

Так, наприклֺад, комплекֺс лікувалֺьних заходів, що вважавсֺя раціонаֺльним 

недавно, з позицій новітніֺх досягнеֺнь науки може бути кваліфіֺкований як 

помилкоֺвий. До суб’єктивного фактору відносяֺться помилки, допущенֺі лікарямֺи, 

наприклֺад, в процесі їхнього спілкувֺання з пацієнтֺами внаслідֺок недотриֺмання 

основниֺх деонтолֺогічних принципֺів. 

Проблема належноֺго визначеֺння медичниֺх помилок була та є актуальֺною у 

багатьоֺх країнах світу. Моніторֺинг випадкіֺв помилок медичниֺх працівнֺиків 

здійснюֺється не тільки державнֺими установֺами, а й громадсֺькими та 

правозаֺхисними організֺаціями. Особливֺих успіхів у цьому досягнуֺто у Великій 

Британіֺї, де активна робота таких громадсֺьких організֺацій, як Рух із захисту жертв 

медичниֺх помилок (Action for Victims of Medical Accidenֺts – AVMA), сприяла 

навіть внесеннֺю до законодֺавства змін щодо діяльноֺсті системи охорони здоров'я 

та суду стосовнֺо розглядֺу позовів пацієнтֺів. У 1999 році у Великій Британіֺї були 

введені в дію Правила судочинֺства зі справ про медичні помилки, які визначаֺють 

не тільки особливֺий порядок розглядֺуваної категорֺії справ, але і сертифіֺкацію 

адвокатֺів, що можуть надаватֺи юридичнֺу допомогֺу у справах за позовамֺи 

пацієнтֺів до медичниֺх закладіֺв [213, с. 11-12]. 

У Франції до відповіֺдальності медичні працівнֺики притягаֺються за умови 

неналежֺного надання медичноֺї послуги за наявносֺті вини. Якщо вину довести 

неможлиֺво або вона відсутнֺя, а здоров'ю пацієнтֺа шкоду заподіяֺно остання 

відшкодֺовується з фонду націонаֺльної солідарֺності. 

В Японії медична помилка, в результֺаті якої настали тяжкі наслідкֺи для 

здоров'я пацієнтֺа, кваліфіֺкується як злочин, і, відповіֺдно, лікар, який її 

припустֺився, притягаֺється до кримінаֺльної відповіֺдальності. 
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Аналіз норматиֺвно-правових актів України та медичноֺї й юридичнֺої 

науковоֺї літератֺури свідчитֺь про те, що в Україні поняття «медична помилкаֺ» 

поки що не має належноֺго теоретиֺко-методологічного забезпеֺчення ні з правовиֺх, 

ні з судово-медичних позицій і, як результֺат, є індиферֺентним до правовоֺї та 

експертֺної практикֺи. 

Отже, сутністֺю медичноֺї помилки в будь-якому випадку є добросоֺвісна 

помилка відноснֺо фактичнֺих ознак вчиненоֺго (встановленого діагнозֺу, 

призначֺеного лікуванֺня). Нещасниֺй випадок неможлиֺво передбаֺчити й 

попередֺити в принципֺі. У медичніֺй практицֺі під нещасниֺми випадкаֺми розуміюֺть 

несприяֺтливий результֺат лікуванֺня хворого через випадкоֺвий збіг обставиֺн, який 

не залежитֺь від дій лікаря. Такі результֺати найчастֺіше пов’язані з індивідֺуальною 

підвищеֺною чутливіֺстю хворого до деяких лікувалֺьних препараֺтів або виникаюֺть 

під час проведеֺння різних діагносֺтичних операціֺй, тобто їх не можна передбаֺчити 

навіть у випадку добросоֺвісного ставленֺня медичноֺго персонаֺлу до своїх 

службовֺих обов’язків. З нещасниֺми випадкаֺми найчастֺіше мають справу хірурги, 

коли в ході операціֺї з’ясовується, що хворий має якусь рідкіснֺу патологֺію. 

Наприклֺад, під час звичайнֺої операціֺї по видаленֺню мигдалиֺків після видаленֺня 

першого мигдалиֺка раптом сильним фонтаноֺм вдарила кров з другого. Кровотеֺчу 

зупинитֺи не вдалося, хвора померла. Виявилоֺся, що хвора мала рідкіснֺу 

патологֺію: дуга сонної артерії проходиֺла крізь мигдалиֺк. Однак якщо лікар 

видаляє апендикֺс і пошкоджֺує при цьому нормальֺно розташоֺвану клубову 

артерію, то це вже не нещасниֺй випадок, а недбаліֺсть. 

Коли ж мова йде про медичні помилки, в основі яких лежать суб'єктивні 

причини (неправильна інтерпрֺетація результֺатів лаборатֺорно-інструментальних 

досліджֺень, недостаֺтній досвід і т.д.), необхідֺно передбаֺчити персонаֺльну 

відповіֺдальність медичниֺх працівнֺиків. В даному випадку мова може йти також 

про відшкодֺування матеріаֺльної шкоди і компенсֺації моральнֺої шкоди пацієнтֺові. 

Тут також може йти мова про цивільнֺо-правову відповіֺдальність лікувалֺьних 

установ, але вже з можливіֺстю регреснֺого позову до певного лікаря. Важливе 

місце в детальнֺому аналізі і профілаֺктиці медичниֺх помилок повинні зайняти 
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клінікоֺ-анатомічні і лікувалֺьно-контрольні комісії, в рамках яких необхідֺно 

ретельнֺо аналізуֺвати і визначаֺти пріоритֺетні шляхи профілаֺктики виникнеֺння 

медичниֺх помилок. 

До речі, за відсутнֺості в Україні чіткого визначеֺння поняття «медична 

помилкаֺ» керуватֺися інколи доводитֺься виключнֺо нормами моралі. Спираючֺись 

на практикֺу, сьогоднֺі під медичноֺю помилкоֺю розуміюֺть неправиֺльно 

постаноֺвлений діагноз і вибір методів лікуванֺня, які у результֺаті заподіяֺли шкоду 

пацієнтֺу. Звідси бачимо, що безуспіֺшність лікуванֺня аж ніяк не є медичноֺю 

помилкоֺю. Навіть якщо медичниֺй працівнֺик поставиֺв неправиֺльний діагноз, але 

при цьому призначֺене ним лікуванֺня не погіршиֺло стан, пацієнт не може висунутֺи 

жодної претензֺії.  

А для доказу того, що саме лікар винен у погіршеֺнні стану хворого, 

необхідֺно підняти всю історію хвороби, рецепти, чеки, порівняֺти дати. В США, де 

приділяֺють питанню медичниֺх помилок підвищеֺну увагу, констатֺують, що 

останніֺм часом рішення не на користь пацієнтֺа почастіֺшали. І це зважаючֺи на те, 

що й америкаֺнські пацієнтֺи, і німецькֺі (у Німеччиֺні щорічно фіксуютֺь у 

середньֺому 200 тисяч скарг на медичну помилкуֺ) свої права знають. Починаюֺчи з 

того, що можуть самостіֺйно обирати медичниֺй заклад і лікаря, та закінчуֺючи тим, 

що жодне рішення або дія лікаря не можуть залишатֺися для хворого таємницֺею.  

Допущені, наприклֺад, стоматоֺлогічним практикֺом у ході обстежеֺння або 

лікуванֺня пацієнтֺа помилки можуть збільшиֺти термін лікуванֺня захворюֺвання, а 

іноді й привестֺи до непопраֺвних наслідкֺів. Причому особливֺо прикримֺи є 

помилки, коли неприємֺні наслідкֺи настаютֺь при привальֺному діагнозֺі. 

Необхідно визнати, що лікарі й допоміжֺний медичниֺй персонаֺл 

стоматоֺлогічних клінік, на жаль, теж не завжди добре володіюֺть навіть 

елементֺарними прийомаֺми реанімаֺції, не знають основниֺх принципֺів невідклֺадної 

допомогֺи при гіпертоֺнічному кризі, стенокаֺрдії, інфарктֺі міокардֺа, нападі 

бронхіаֺльної астми і т.д. Причому якщо для самого пацієнтֺа в подібниֺх випадкаֺх 

доречно викорисֺтати термін «критичний стан», то для лікаря це вже «критична 

ситуаціֺя».  
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З урахуваֺнням широкогֺо застосуֺвання в стоматоֺлогічній практицֺі численнֺих 

матеріаֺлів і лікарсьֺких засобів, що володіюֺть різними хімічниֺми й антигенֺними 

властивֺостями, необхідֺно пам’ятати про ймовірнֺість виникнеֺння у пацієнтֺа 

алергійֺних реакцій. Дана обставиֺни підкресֺлює необхідֺність ретельнֺого вивченнֺя 

анамнезֺу, проведеֺння алерголֺогічних проб, обережнֺості в застосуֺванні лікарсьֺких 

засобів, особливֺо парентеֺральному. 

Можна навести випадок із практикֺи Київськֺого обласноֺго бюро судово-

медичної експертֺизи, коли пацієнтֺка М. померла при змазуваֺнні ясен анастетֺиком 

перед видаленֺням зуба. Ніяких хвороблֺивих змін, якими можна було б пояснитֺи 

цю смерть, під час досліджֺення трупа пацієнтֺки не виявленֺо. При хімічноֺму 

досліджֺенні препараֺту, який протягоֺм того ж дня застосоֺвувався щодо інших 

пацієнтֺів, стороннֺіх домішок не встановֺлено [99, с. 115].  

Професійна помилка в стоматоֺлогічній практицֺі визначаֺється як 

неправоֺмірна дія або бездіялֺьність фахівця при виконанֺні ним своїх професіֺйних 

обов’язків щодо організֺації й проведеֺння діагносֺтичних і лікувалֺьних заходів. 

Юридичне значеннֺя мають лише медичні помилки, що спричинֺили 

заподіяֺння шкоди життю або здоров'ю громадяֺнина. Медична помилка, є 

підставֺою цивільнֺо-правової відповіֺдальності, завжди обумовлֺена суб'єктивним 

фактороֺм, тобто викликаֺна діями лікаря. 

У зарубіжֺних країнах широко викорисֺтовується медичне страхувֺання 

неправиֺльного лікуванֺня [25, с. 301].  

Відшкодування шкоди можливе в рамках страхувֺання відповіֺдальності при 

наданні медичниֺх послуг. Роботодֺавець може застрахֺувати цивільнֺу 

відповіֺдальність своїх медичниֺх працівнֺиків. Регрес можливиֺй лише у разі тяжкої 

провини медичноֺго працівнֺика. 

В Швеції, Фінляндֺії, Данії, Норвегіֺї ствердиֺлася модель медичноֺго 

страхувֺання. В цьому випадку лікувалֺьні заклади або практикֺуючий лікар 

укладаюֺть договір приватнֺого страхувֺання на випадок медичноֺї помилки. В цьому 

випадку пацієнт має право отриматֺи відшкодֺування, передбаֺчене страховֺою 
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сумою. Є каталог підстав страхувֺання медичниֺх дій. У разі настаннֺя страховֺого 

випадку, страховֺа компаніֺя виплачуֺє страховֺу суму.  

Відповідно до новозелֺандської моделі переважֺає публічнֺо-правове 

страхувֺання. Судова практикֺа підкресֺлює різницю між медичниֺми діями та 

негативֺними наслідкֺами, які трактуюֺться як страховֺий випадок.  

У цьому контексֺті окремі автори розглядֺають медичну помилку як підставֺу 

звільнеֺння від матеріаֺльної відповіֺдальності [355, с. 8]. Доцільнֺо запроваֺдити і в 

Україні такий вид страхувֺання, який був би своєрідֺною гарантіֺєю компенсֺації 

пацієнтֺам шкоди, завданоֺї в результֺаті медичноֺї помилки. 

Таким чином, сьогоднֺі існує велика кількісֺть суперечֺностей і 

невизнаֺченостей у законодֺавчому регулювֺанні цивільнֺої відповіֺдальності 

медичниֺх працівнֺиків, усуненнֺя яких можливе шляхом прийнятֺтя закону, який 

чітко регулювֺатиме правовиֺй статус пацієнтֺа і лікаря, види правовіֺдносин, які між 

ними виникаюֺть у процесі надання медичноֺї допомогֺи та медичниֺх послуг, умови 

договорֺів у сфері охорони здоров’я та підставֺи і види відповіֺдальності за їх 

порушенֺня, усуненнֺя оціночнֺих понять та норматиֺвне закріплֺення окремих 

визначеֺнь – медична допомогֺа, медичні послуги тощо, проведеֺння уніфікаֺції та 

норматиֺвного закріплֺення основниֺх методів та правил лікуванֺня хвороб, залежно 

від їх виду та стану здоров’я пацієнтֺа.  

З розвиткֺом договірֺних відносиֺн в медицинֺі, зростанֺням кількосֺті медичниֺх 

закладіֺв приватнֺої форми власносֺті, розширеֺння спектру надання медичниֺх 

послуг, удосконֺалення механізֺму судовогֺо захисту прав громадяֺн та інші чинники 

зумовилֺи актуальֺність питання цивільнֺо-правової відповіֺдальності медичниֺх 

закладіֺв в останні роки. Цивільнֺо-правова відповіֺдальність, в основу якої 

покладеֺно принцип повного відшкодֺування завданоֺї шкоди для медичниֺх закладіֺв 

є негативֺним наслідкֺом некваліֺфікованого надання медичниֺх послуг. Необхідֺно 

зауважиֺти, що чинне цивільнֺе законодֺавство України передбаֺчає можливіֺсть 

відшкодֺування не тільки матеріаֺльної шкоди, але й моральнֺої. 

У зв’язку з цим слід уточнити значення терміну «медична помилка». 
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Пропонуємо доповнити Закон України «Основи законодавства України про 

охорону здоров'я» наступною статтею: «Медична помилка – це винні дії чи 

бездіяльність медичного працівника (медичної установи), які надають медичні 

послуги, що виражаються в неправильно поставленому діагнозі, неправильному 

виборі методу або засобів лікування, порядку їх здійснення, що призвело до 

заподіяння шкоди здоров'ю пацієнта, при відсутності в діях (бездіяльності) 

медичного працівника умислу чи інших ознак складу кримінального 

правопорушення». 

Відповідно, слід відмежовувати термін «медична помилка» як підставу 

цивільно-правової відповідальності і помилку – казус як підставу звільнення від 

відповідальності медичних працівників (медичних закладів). 

 

 

4.2 Підстави та види цивільної відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання договору про надання медичних послуг 

 

Цивільно-правова відповідальність завжди виступає певним негативним 

наслідком для особи, яка вчинила правопорушення. У зв’язку із цим, поширеною у 

літературі є думка, що юридичною підставою цивільно-правової відповідальності є 

закон, а фактичною – цивільне правопорушення (делікт). 

Як підстава виникнення зобов’язання з відшкодування шкоди, цивільне 

правопорушення складається із певних елементів, які в сукупності утворюють 

склад правопорушення. Проводячи аналогію із кримінальним правом, окремі 

автори висловлювали думку, що елементами складу цивільного правопорушення 

виступають об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона та суб’єктивна сторона. Однак слід 

мати на увазі, що на відміну від кримінального права, у цивільному праві 

пріоритетне значення мають лише об’єктивна та суб’єктивна сторона 

правопорушення, натомість об'єкт і суб'єкт правопорушення тлумачаться 

однозначно. Об'єкт – це суспільне відношення, врегульоване нормами цивільного 

права, а суб'єкт – учасники правовідносин [338, 409-412].  
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У вищезазначеному контексті можна навести досить оригінальну доктрину 

деліктної відповідальності в Австралії. Цивільне законодавство цієї країни 

передбачає дві форми (моделі, як у деяких джерелах) деліктної відповідальності: 

об’єктивну та відносну. 

Об’єктивна форма деліктної відповідальності застосовується в Австралії у 

випадках заподіяння фізичної чи моральної шкоди та полягає у тому, що 

заподіювач шкоди несе відповідальність у випадку, якщо його поведінка так 

вплинула на звичайний перебіг подій, що потерпілому було заподіяно шкоди. 

Причому заподіяна шкода повинна бути розумно передбачуваним наслідком дій 

або бездіяльності відповідача. У результаті порушник притягається до повної 

відповідальності за шкоду, яку завдано позивачеві.  

Відносна форма деліктної відповідальності за австралійським цивільним 

законодавством застосовується у випадках, коли неможливо встановити чіткий 

зв’язок між діями чи бездіяльністю порушника з конкретною шкодою, яка 

заподіяна іншому суб’єкту правовідносин, а можливо лише встановити, що деякі 

прояви поведінки порушника збільшили ризик виникнення зазначеної шкоди. Так, 

у справі Hotson v. East Berkshire Area Health Authority (1987 рік) судово-медичною 

експертизою було встановлено, що вірогідність одужання позивача після 

отриманої травми навіть за своєчасного лікування становила лише 25%, однак 

через недбалість лікарів, що не змогли одразу поставити правильний діагноз, не 

дала змоги цій вірогідності реалізуватися, пацієнт став інвалідом. Суд присудив 

відповідачу виплатити позивачу 25% від вимоги, що пред’являлася позивачем до 

суду. 

У справі Wilsher v. Essex Area Health Authority недоношена дитина втратила 

зір через необережність лікаря, отримавши дуже велику дозу кисню. У даному 

випадку, незважаючи на те, що дії лікаря збільшила ризик настання шкідливих 

наслідків, суд у позові відмовив, посилаючись на пояснення експерта, що у 

недоношених дітей сліпота може виникнути під впливом цілої низки факторів 

[138, с. 141-144]. 
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За загальним правилом, дольова відповідальність за неналежне медичне 

втручання повинна застосовуватися в тих випадках, коли через недбалість 

медичних працівників відбувається збільшення вже наявного ризику. Однак, якщо 

цього ризику не було або якщо неналежні дії медичних працівників викликали 

появу нового ризику, то виникає підстава для застосування повної 

відповідальності. 

Отже, можна підсумувати, що на специфіку цивільно-правової 

відповідальності при наданні медичних послуг впливають як загальні принципи 

юридичної відповідальності, так і особливості властиві сфері медичних послуг.  

У виключних випадках надання медичної допомоги може носити 

примусовий характер. Йдеться про епідемії, психічні хвороби, інфекційні хвороби 

тощо. Надання медичної допомоги в даному випадку пов’язано з примусовою 

ізоляцією. Рішення про ізоляцію приймає, як правило, суд. В даному випадку 

приватні відносини переходять в площину публічно-правових. В публічно-

правових відносинах свобода вибору лікаря чи закладу пацієнтом обмежується. 

Однак медична допомога надається так, як і в рамках договору, виходячи з 

необхідності застосування лікарств та медичних засобів. Якщо виникають 

публічно-правові відносини за шкоду, завдану неналежним наданням медичної 

допомоги, відповідальність повинна нести держава. Це може бути, зокрема, у разі 

надання медичної допомоги військовослужбовцям. 

Також це можливо у випадках надання медичної допомоги службою 

медичної невідкладно допомоги. В окремих випадках у ФРН таку відповідальність 

можуть нести відповідно до законодавства земель медичні рятункові служби цих 

земель. Персональну майнову відповідальність буде нести лікар у випадках 

надання невідкладної медичної допомоги за наявності умислу або грубої 

необережності. 

Лікарі згідно із законодавство ФРН повинні об’єднуватися в різноманітних 

формах в професійні спілки. Це потрібно для підвищення кваліфікації при наданні 

різноманітних послуг. Форми об’єднань лікарів можуть бути різні. Однією з них є 

спеціальна медична практика. В рамках цієї практики об’єднуються лікарі одного 
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профілю. Найчастіше правовою формою такого об’єднання є товариства 

цивільного права згідно з § 705 Bürgerliches Gesetzbuch (далі BGB) [361]. Учасники 

товариства несуть солідарну відповідальність за помилки одного з них. Це є 

перевагою для пацієнта. Згідно з §31 BGB товариство цивільного права 

зобов’язано відшкодувати шкоду, завдану її учасниками.  

Це стосується товариств цивільного права, які об’єднують лікарів одного 

професійного спрямування. У разі виходу з товариства цивільного права і 

передання прав і обов’язків до правонаступника, останній нестиме такий самий 

обов’язок. Це повинно визначатися договором. Договір не повинен суперечити 

положенням цивільного законодавства.  

Наступною формою є часткова спільна практика. Особлива популярна 

зазначена форма в діяльності психотерапевтів. Формою співпраці може бути 

об’єднання у вигляді практичної спільноти лікарів різного профілю. Це актуально 

для діагностичних центрів, лабораторій. Об’єднання відповідає, як і кожний лікар 

перед пацієнтом.  

Надання медичних послуг може здійснюватися у формі партнерського 

товариства (Partnerschafts Gesellschaften). Останній заноситься в особливий реєстр 

партнерських об’єднань. Зазначена структура об’єднує лише фізичних осіб. Але 

саме партнерське товариство може бути пов’язано договірними відносинами з 

фізичними та юридичними особами. Поряд з відповідальністю самого товариства 

відповідальність можуть нести окремі учасники у разі помилки, якщо інші 

партнери не брали істотної участі в наданні конкретної медичної послуги. 

Надання медичної допомоги можуть здійснюватися у формі ТзОВ. Але такі 

форми допустимі, як правило, для надання амбулаторної медичної допомоги, а не 

для клінік. Очевидно, що ТзОВ в сфері медичних послуг суперечить природі 

вільних професій. В такому випадку лікар не зобов’язаний відшкодовувати шкоду 

особисто. Переважає думка, що в такій формі можна створювати медичні заклади 

для обслуговування приватних клієнтів.  

Для настання цивільно-правової відповідальності, необхідною є наявність 

певних умов, а саме: протиправність поведінки (дій або бездіяльності) особи, яка 
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вчинила цивільне правопорушення; шкода, як наслідок протиправної поведінки; 

причинний зв'язок між шкодою та протиправною поведінкою; вина. 

Перші три умови: протиправність поведінки, шкода, причинний зв'язок між 

протиправною поведінкою і шкодою становлять об’єктивну сторону цивільного 

правопорушення, а вина – суб’єктивну сторону. 

Протиправність поведінки, як обов’язкова умова настання цивільно-

правової відповідальності, полягає у порушенні норми закону чи іншого 

нормативно-правового акту, або у невиконанні чи неналежному виконанні 

договірного зобов’язання. Як свідчить судова практика, на сьогодні особливо 

проблемним є визначення ознак протиправності у діях виконавця при наданні ним 

медичної послуги.  

У літературі існує думка, що під протиправністю поведінки виконавця 

медичної послуги слід розуміти вчинення ним дій, що не відповідають певним 

законодавчим вимогам, стандартам, інструкціям, нормативам за якими повинна 

надаватися медична послуга. Справді, особливо великих труднощів у встановленні 

протиправності дій виконавця медичної послуги не виникає у тому випадку, якщо 

законом чи іншим нормативним актом визначені певні вимоги щодо вчинення 

таких дій. Наприклад, питання протиправності чи правомірності дій медичного 

працівника при лікуванні захворювання на туберкульоз в певній мірі можна 

вирішити за допомогою Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 

«Туберкульоз» затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України № 

1091 від 21.12.2012 р. Питання правомірності чи неправомірності переривання 

вагітності жінки вирішується з врахуванням Порядку надання комплексної 

медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України № 423 від 24.05.2013 р. тощо. 

На жаль, в сфері медичної діяльності на сьогодні існує не так вже і багато 

нормативно встановлених вимог і стандартів якості надання медичних послуг, у 

зв’язку із чим, дії з лікування багатьох захворювань не передбачені взагалі 

жодними правилами чи інструкціями. Важливим залишається питання про 



320 
 

можливість закріплення основного алгоритму дій медичного працівника при 

наданні ним медичної послуги у окремих стандартах, інструкціях чи положеннях. 

Видається, що цього є недостатньо для встановлення ознак протиправності 

поведінки і зумовлено це, насамперед, тим, що у всіх випадках практично ніколи 

не можна передбачити у інструкції чи положенні чітку послідовність здійснення 

лікування того чи іншого захворювання, оскільки можуть виникнути різні атипові 

ситуації, які лікар не може наперед передбачити. У таких випадках лікар повинен 

діяти в інтересах пацієнта відповідно до вимог, які є усталеними протягом 

тривалого часу, науково обґрунтованими і загальноприйнятими у медичній 

практиці. Крім цього, сторони у договорі можуть також передбачити певні вимоги, 

яких повинен дотримуватися лікар при наданні медичної послуги. 

Отже, протиправними можна вважати такі дії лікаря, які не відповідають 

нормативно встановлених вимогам, стандартам, інструкціям з надання медичних 

послуг, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері 

охорони здоров’я, умовам договору, а також загальноприйнятим і науково 

обґрунтованим вимогам, що сформувалися протягом тривалого часу у медичній 

науці. 

Протиправність поведінки виконавця медичної послуги може проявлятися у 

двох формах: протиправна дія (активна форма) і протиправна бездіяльність 

(пасивна форма). Дію виконавця медичної послуги слід вважати протиправною у 

тому випадку, якщо вона заборонена законом, іншим правовим актом або 

суперечить закону, іншому правовому акту та умовам договору про надання 

медичних послуг. 

Несвоєчасне надання медичної допомоги хворому, який її потребує, що 

спричинило за собою погіршення його стану здоров'я, розвиток небажаних 

ускладнень або смерть, слід розглядати як протиправну поведінку. Завдання шкоди 

здоров'ю, заподіяння смерті так само як нанесення майнових збитків або моральної 

шкоди може бути у вигляді дії або бездіяльності. 

У загальному вигляді дія вважається протиправною, якщо порушується 

припис, заборона, встановлена нормами права. У медичній практиці до 
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протиправних порушень відносяться невиконання вимог медичними працівниками 

відомчих інструкцій, положень, функціональних обов'язків, медичних стандартів, 

неправильне заповнення та ведення медичної документації і т.д. Медична 

громадськість ще не пройнялася тим почуттям відповідальності, яке в 

обов'язковому порядку має бути присутнім при виконанні обов'язків норм права у 

своїй повсякденній діяльності. 

Існують випадки вільного використання різних діагностичних або 

лікувальних, реабілітаційних методик, схем лікарями різних медичних 

спеціальностей. І такі явища спостерігаються на основі поширення процесів 

стандартизації в медицині. 

До протиправних дій представників медичної професії відноситься і 

неліцензійна діяльність. При цьому зустріти таку медичну організацію, яка б не 

мала ліцензії на відповідний вид діяльності, на нашу думку, практично неможливо. 

Однак своєрідні нюанси, підводні камені в медичних правовідносинах існують. 

Прикладом з практики є наступне: клініка, що спеціалізується в області 

урології, займається лікуванням захворювань, що передаються статевим шляхом, 

конкретно сифілісу. В ліцензії, виданій медичній організації, зазначено, що клініці 

дозволяється лікування захворювань, що передаються статевим шляхом за 

винятком сифілісу і гонореї. Виникає питання щодо протиправності дій 

керівництва урологічній клініці. Після проведення судово-медичного дослідження, 

судово-медичної експертизи встановлено, що обстеження хворого, яке 

проводилося не було повним, лікування неверифікованого діагнозу сифілісу 

проводилося з відхиленнями від вимог діючої інструкції. Як висновок, протиправні 

дії медичної організації полягали: 

1) у здійсненні неліцензійної діяльності; 

2) протиправних дій медичних працівників при діагностичних заходах; 

3) протиправних діях при власне лікувальних заходах. 

Натомість, бездіяльність набуває характеру протиправної, коли на особу 

законом або договором покладено обов’язок діяти з настанням певних обставин. 

Наприклад, ст. 35 Закону України «Основи законодавства України про охорону 
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здоров’я» на медичних працівників покладено обов’язок здійснення 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. Відповідно, невиконання цього обов’язку 

автоматично перетворює  поведінку медичного працівника на протиправну.  

Лікар повинен надавати медичні послуги навіть у випадках, коли він не 

очікує покращення або позитивного результату. Але це не звільняє його від 

відповідальності за помилку.  

Відповідальність лікаря базується на медичних стандартах. Порушення умов 

договору та недозволені дії становлять основу медичної договірної 

відповідальності. Договір підкреслює особливі відносини між лікарем і пацієнтом 

у разі їх порушення. Натомість делікт характеризує порушення загальних 

професійних обов’язків. Договірна відповідальність проявляється у неналежному 

виконанні договірних обов’язків. Питання відшкодування деліктної шкоди 

врегульовано нормами законодавства. 

Важливе значення має відмежування невиконання обов’язків за договором і 

помилки в наданні медичної послуги. Різні наслідки в разі невиконання обов’язків 

відповідно до медичних стандартів з неналежною старанністю і грубою помилкою, 

або взагалі невиконання. При цьому різні правові наслідки, наприклад, для 

прострочення надання медичної послуги та її ненадання.  

Необхідно в договорі чітко визначити обов’язки лікаря (медичної установи), 

сюди не відносяться операційні обов’язки, обов’язки при здійсненні процедур 

тощо. Порушення договірних обов’язків є підставою договірної відповідальності. 

Шкода за лікарські помилки компенсовується за правилами делікту. Таким чином, 

слід розрізняти протиправність, як порушення договірних обов’язків і протиправну 

поведінку, яка має ознаки делікту. В першому випадку йдеться про договірну 

відповідальність, в другому – деліктну. Договором регулюються взаємовідносини 

лікаря (лікарської установи) з пацієнтом. Але обсяг втручання в сферу здоров'я 

визначає лікар. Сам пацієнт не може самостійно об’єктивно визначити стан свого 

здоров'я. Тому від роз’яснення та дій лікаря залежить згода пацієнта.  
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Отже, медична дія потребує згоди пацієнта. Згоду пацієнт надає, коли йому 

пояснена суть і мета медичної дії. Лікар і пацієнт повинні разом дії погоджувати. 

Хворий зобов’язаний інформувати лікаря про свій стан, а лікар зі своєї 

зобов’язаний повідомити пацієнта про перебіг хвороби та призначення медичних 

дій та які наслідки і небезпеки вони можуть мати.  

Згода пацієнта і роз’яснення лікаря є основою їх співпраці. Такий висновок 

має історичні корені. Ще в ХІХ ст. Верховний суд Німеччини визнав 

протиправними дії хірурга, який ампутував ногу семирічної дівчинки без згоди 

батька. Для втручання в організм людини необхідна згода даного пацієнта або його 

законних представників. З юридичної точки зору згода є необхідною умовою 

втручання лікаря. Така згода отримується після пояснення лікарем стану пацієнта.  

Помилкове роз’яснення складає склад правопорушення. Але необхідно 

враховувати ризики, які не можна передбачити при об’єктивному аналізі. 

Обов’язок роз’яснення, або як його інколи називають, тягар роз’яснення коренями 

сягає етики і права. В § 630 абз.1 BGB передбачено, що роз’яснення є договірним 

обов’язком [361]. Це випливає з приписів в цивільному праві щодо захисту 

фізичної недоторканності, здоров'я і свободи. § 630 абз.1 BGB вимагає отримання 

згоди пацієнта перед проведенням медичних заходів. Порушення цього правила є 

передумовою для покладення обов’язку відшкодування шкоди.  

Водночас не кожне бажання пацієнта лікар повинен трактувати як згоду, 

якщо це суперечить знанням медицини. Це підтверджує випадок з судової 

практики. Пацієнт після пломбування зубів скаржився на головну біль і пов’язував 

це з стоматологічним накладенням пломб. Лікар заперечував цей зв'язок, але за 

згодою пацієнта позривав пломби, однак головні болі не припинилися. Таку згоду 

пацієнта суд визнав недійсною. Згода пацієнта є важливою умовою медичних 

маніпуляцій. Особливо це має значення, коли в момент їх здійснення пацієнт не 

може надати згоди.  

У разі неможливості отримання згоди пацієнта та його представників може 

бути втручання в організм без згоди. Таке втручання можливе, коли згоди 

об’єктивно отримати не можна, але втручання відповідає інтересам пацієнта.  
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Тому втручання без згоди пацієнта можливе у невідкладних випадках в його 

ж інтересах для рятування життя та здоров'я. Це можливо, коли хворий в 

непритомному стані, шоці тощо.  

Згода має значення, коли пацієнт отримав необхідні знання щодо своєї 

хвороби, наскільки він свідомий щодо ризиків та наслідків медичного втручання, 

настільки дійсна його згода. 

Законодавством встановлено види пояснень. § 630 абз.1 BGB конкретизує 

обов’язок пояснення шляхом їх поділу на види.  

Пояснення лікаря можна диференціювати на такі види: 

1) пояснення стосовно діагнозу; 

2) пояснення стосовно перебігу хвороби; 

3) з’ясування можливості альтернативного лікування; 

4) пояснення щодо можливих ризиків; 

5) медикаментозного лікування; 

6) застереження щодо поведінки. 

Розрізняють також загальне (тотальне) пояснення, базове і етапне. З точки 

зору психології і обсягу пояснення виділяють повне (стосовно всіх аспектів 

хвороби) і часткове пояснення. Важливо, щоб пояснення було зрозумілим для 

пацієнта. Особливо це стосується іноземних пацієнтів.  

Пояснення також може стосуватися третіх осіб. Так, про можливість 

інфікування, наприклад, СНІДом або іншими інфекційними хворобами слід 

пояснити подружжю або партнеру, у разі ризику для дитини, в т.ч. для 

ненародженої – матері. 

Лікар повинен роз’яснювати пацієнту всі позитивні і негативні зміни в 

перебігу хвороби. Повинен при необхідності коригувати діагноз. Пояснення 

надаються в процесі послуги через особу, яка має необхідну освіту. Це необхідно 

робити через лікаря, який здійснює медичну практику. Недопустимо надавати такі 

пояснення через медичну сестру або особу управлінського персоналу клініки.  

Пояснення лікаря і згода пацієнта не вимагає якоїсь форми. Але в окремих 

випадках це може бути формуляр договору, в якому підтверджується обов’язок 
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лікаря надати пояснення і пацієнта про надання згоди. Згода може бути отримана 

від близьких родичів: батьків, дружини, повнолітніх дітей, братів, сестер. Але не 

завжди це можуть бути найближчі родичі. Це можуть бути інші особи, які 

опіковуються хворими. 

Пацієнт може відмовитися від послуг на основі пояснення лікаря. 

Заперечення пацієнта не чітко врегульовані в цивільному законодавстві. Пацієнт 

може відмовити внаслідок недостатніх відомостей про суть медичних послуг. 

Загалом пацієнт має «право на нерозуміння». 

Пацієнт може в будь-який час відкликати згоду. Але це не тотожне 

запереченню чи відмові. Це може проявитися в поведінці пацієнта, який не хоче 

продовжувати лікування.  

Лікар повинен враховувати також ризики перебігу хвороби і наслідки 

повідомлення діагнозу хворому. Це стосується також третіх осіб. Свого часу Томас 

Манн в творі «Теодор Сторн» описав негативні наслідки повідомлення герою 

твору про захворювання на рак. Повідомлення про діагноз пацієнту не є 

імперативним обов’язком. Він повинен враховувати психічний стан пацієнта. 

Повідомлення про негативний перебіг хвороби і, зокрема, діагноз 

смертельної хвороби психологічно обтяжує пацієнта. Так, Верховний суд 

Німеччини в своєму рішенні підкреслив, що не є необхідним безпосереднє 

повідомлення хворого про діагноз раку. Таке повідомлення може призвести до 

погіршення стану здоров'я пацієнта [364, s. 309]. Як наслідок збільшення часу на 

одужання, негативний вплив на третіх осіб, зокрема, членів родини. Сюди 

відноситься можлива спроба суїциду. Так само йдеться про гуманістичний аспект – 

особливо перед операційним втручанням.  

В окремих випадках застереження з боку лікаря повинно мати місце. 

Наприклад, при хворобі серця лікар зобов’язаний роз’яснити пацієнту перебіг 

хвороби і наслідки порушення режиму або відмови від оперативного втручання. 

Повідомлення лікаря про діагноз хворого пацієнта може мати вплив на третіх 

осіб. Тому пояснення лікаря може обмежуватися, якщо це не несе небезпеки для 

третіх осіб. Це стосується психічних захворювань, відомостей про хворобу, які 
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можуть бути також використані на шкоду пацієнта третіми особами. Тому 

відкриття інформації про стан здоров'я та діагноз не повинні зашкодити. Це є 

підставою для відмови в повідомленні лікарем стану хворого.  

Лікар може бути звільнений від обов’язку давати пояснення у невідкладних 

випадках. Наприклад, для зупинки кровотечі, що загрожує смертю пацієнта. Так 

само у разі хвороби, що загрожує смертю, якщо діагноз і можливі наслідки 

шокуватимуть пацієнта, а операція – єдиний шанс на врятування життя(наприклад, 

у разі недоброякісної пухлини). 

Інформування є складовою частиною лікування. Кожний пацієнт повинен її 

отримати в обсязі, необхідному для прийняття ним рішення. Відсутність 

інформації не повинно впливати на недостатнє знання пацієнта про хвороби та її 

небезпечні наслідки. 

Доволі часто пацієнти виграють справу з підстав порушення права на 

інформацію, оскільки остання вважається складовою частиною медичних послуг. 

А тому не повідомлений пацієнт, якому не роз’яснено медичні дії не дав би згоди 

на їх проведення лікарем. 

Помилкова згода або залишення без інформації може призвести до шкоди 

пацієнта. При цьому між цими категоріями і шкодою повинен бути зв'язок. Два 

питання є предметом новітньої дискусії: які наслідки мають власне відсутність 

згоди та інформації. Пацієнт повинен дати згоду після отримання відповідної 

інформації. Постає проблема: на кому лежить обов’язок доказування. Значення 

отриманої інформації полягає у виборі пацієнтом відповідної альтернативи. 

Водночас, коли необхідно діяти швидко, з метою рятування життя і здоров'я 

пацієнта, має місце презумпція надання ним згоди. Таким чином може існувати 

конфлікт між обов’язком лікаря надати інформацію і згодою пацієнта. Так, 

пацієнтці не було роз’яснено наслідки променевої терапії. Це породило конфлікт, 

оскільки очікування виздоровлення вона пов’язувала з Богом, а не з медичними 

діями. Вона сприймала хворобу як долю [364, s. 521]. 

Для недопущення таких конфліктів можливо скористатися консультацією 

іншого лікаря. Пацієнт, в якого немає довіри в повній мірі може звернутися за 
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консультацією до лікаря іншого напрямку. Пацієнт повинен дати згоду на весь 

цикл медичних заходів. Якщо він дав згоду на одну маніпуляцію, то не можна 

ототожнювати це з повним циклом медичних процедур. Інформація лікаря повинна 

стосуватися всіх сторін наслідків майбутньої інгеренції. Наприклад, якщо в 

результаті лікування пацієнт втратить потенцію, він повинен про це знати до 

початку процедур. 

Так, операційне медичне втручання для встановлення остаточного діагнозу 

на рак можливе лише за згодою пацієнта. В противному випадку це буде 

конфліктна ситуація. Пацієнт повинен бути повідомлений про небезпеку для 

здоров'я. Він мусить обміркувати наслідки для життя і здоров'я у разі втручання в 

сферу здоров'я. Пацієнт повинен бути повідомлений про можливі ризики. Так, 

видаляючи родинку, лікар не попередив пацієнтку, що в неї на тілі залишиться 

шрам. 

Відсутність належної інформації впливає на дійсність волевиявлення 

пацієнта. Якщо інформація пацієнту не була надана (за винятком невідкладних 

ситуацій загрози для життя) тілесна інгеренція медичного працівника буде 

протиправною. У разі укладення договору про надання медичної послуги 

невиконанням інформативного обов’язку лікаря або медичного закладу може бути 

підставою визнання договору недійсним як укладеного внаслідок помилки або 

обману [364, s. 331]. 

З іншого боку втручання лікаря без згоди пацієнта, яке мало позитивні 

наслідки для останнього (усунуло загрозу життю, болі, забезпечило виздоровлення 

тощо) не може вважатися порушенням. Однак порушення тілесної недоторканості 

пацієнта без його згоди доволі часто трактується як винне діяння лікаря. 

Інформаційні обов’язки і отримання згоди пацієнта належать до організаційних 

зобов’язань медичного закладу чи лікаря. Це, зокрема, стосується у разі 

направлення пацієнта до іншого лікаря або на операцію. Медичний заклад (лікар) в 

цьому випадку несуть тягар доведення виконання інформаційного обов’язку. 

Медичний заклад повинен зважати, що медичні дії слід здійснювати з 

дотриманням вимог до інформації пацієнта та його згоди. Це не означає, що 
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медичний заклад зобов’язаний перевіряти виконання обов’язку лікаря щодо 

інформації. Але завдання шкоди внаслідок медичного втручання без згоди 

пацієнта відповідно до судової практики вважатиметься порушенням.  

Якщо лікар не отримав згоди пацієнта, він повинен зібрати докази, що 

підтверджують правомірність медичних маніпуляцій. Сторона, яка надає медичні 

послуги, несе тягар доведення як факту надання інформації пацієнту, так і 

одержання його згоди. Тому важливо, щоб на всіх стадіях спору лікар проявляв 

ініціативу щодо свого захисту. Лікар може доводити, що він роз’яснив пацієнту 

інформацію щодо стану здоров'я та суть медичної послуги. Часто для цього 

використовуються письмові документи, аудіокасети, покази свідків. 

Наступною обов’язковою умовою настання цивільно-правової 

відповідальності при наданні медичних послуг є шкода. У доктрині шкода 

розглядається як певний негативний наслідок протиправної поведінки, що полягає 

у втраті або применшенні певного майнового чи немайнового блага [94]. Шкода 

виступає мірою відповідальності, оскільки розмір відшкодування завжди 

визначається з урахуванням розміру заподіяної шкоди. При наданні медичних 

послуг, заподіяна здоров’ю шкода може мати майновий характер, що виражається, 

наприклад, у формі витрат, які особа здійснила для відновлення порушеного 

здоров’я, втраті заробітку чи інших прибутків, або немайновий (моральний) 

характер, що полягає у заподіянні потерпілому (пацієнту) моральних і фізичних 

страждань. Слід зазначити, що на сьогодні судова практика склалася таким чином, 

що у випадку заподіяння шкоди життю і здоров’ю пацієнта при наданні медичних 

послуг лікарем, відшкодуванню за загальним правилом підлягає одночасно як 

майнова, так і немайнова (моральна) шкода. 

Таким чином, шкода може бути матеріальною і моральною. Вона може бути 

елементом деліктної і договірної відповідальності. Порушення договірних 

обов’язків може співпадати із складом деліктної відповідальності. Це має місце, 

коли внаслідок порушення договірного обов’язку заподіяна шкода пацієнту. При 

цьому слід розрізняти обов’язки суб’єктивні, які базуються на змісті договору про 
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надання медичної послуги і обов’язки, що охоплюються переліком підстав 

виникнення деліктного зобов’язання.  

Порушення договірного обов’язку повинен доводити пацієнт. Медична 

помилка, наприклад, в діагнозі виходить за рамки договірних відносин і лежить в 

області медичних знань. Тому відсутність вини повинен доводити лікар (медична 

установа). Деліктна відповідальність має місце, коли здійснюється фізичне 

втручання за допомогою медичних маніпуляцій. Образно кажучи сам пацієнт 

вибирає грошову компенсацію шкоди здоров’ю замість медичної послуги. 

Наприклад, пацієнт, якщо йому не підійшли зубні протези може звернутися до 

іншого дантиста за рахунок відшкодування коштів попереднім стоматологом. 

Відшкодування шкоди в деліктних зобов’язаннях і збитки у разі невиконання 

договірних обов’язків можуть співпадати. Наприклад, шкода настала внаслідок 

невиконання обов’язку здійснити медичні маніпуляції протягом строку, 

визначеного договором.  

Тому слід розрізняти порушення обов’язків за договором, які є підставою 

договірної відповідальності від заподіяння шкоди внаслідок неналежного 

здійснення втручання в сферу здоров'я особи. Останнє може бути через 

неуважність медичного працівника. При цьому немає значення чи це втручання 

було в медичному закладі, чи вдома у пацієнта.  

Відповідальність за шкоду, завдану при наданні медичних послуг тяжіє до 

сфери ризиків. Вона полягає і в необґрунтованій рекомендації, оперативного 

втручання на підставі договору. Призначення втручання базується на медичних 

стандартах. 

Деліктна відповідальність наступає у разі фізичної інтервенції у сферу 

пацієнта. Однак втручання мають інший характер від невиконання або 

неналежного виконання договірних обов’язків. Це питання пов’язано з моральним 

аспектом – втратою довір’я до лікаря. Якщо лікар через неуважність не лише 

порушив договірні обов’язки, але й завдав шкоди пацієнту, останній може 

звернутися до іншого лікаря (установи) з одночасною вимогою про відшкодування 
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коштів попереднім медичним працівником (медичною установою). Питання заміни 

надання послуги грошовим відшкодуванням передбачено в ч.1 ст.280 BGB. 

Прикладом неналежного виконання своїх професійних обов'язків внаслідок 

недбалого та несумлінного до них ставлення можуть слугувати наступні матеріали 

судової практики. 29 травня 2012 року колегією суддів судової палати у цивільних 

справах Апеляційного суду Київської області була розглянула цивільна справа за 

апеляційною скаргою Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні на 

рішення Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 2 

березня 2012 року у справі за позовом ОСОБА_3 до Переяслав-Хмельницької 

центральної районної лікарні про відшкодування шкоди [307]. 

У грудні 2011 року ОСОБА_3 звернувся до суду з позовом, у якому просив 

стягнути з відповідача на його користь 16494-45 грн. матеріальної та 200000 грн. 

моральної шкоди, посилаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 року у пологовому 

відділенні Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні померла його 

дружина ОСОБА_4, народивши перед цим мертвого хлопчика. Пологи приймала 

акушер-гінеколог лікарні ОСОБА_5, відносно якої була порушена кримінальна 

справа за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України. У зв’язку зі смертю 

ОСОБИ_5 кримінальна справа була закрита. Посилаючись на те, що внаслідок 

недбалих дій працівника відповідача ОСОБА_5 йому була заподіяна матеріальна 

та моральна шкода, просив позов задовольнити. 

Рішенням Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду від 2 березня 2012 

року позов задоволено частково. Стягнуто з відповідача на користь позивача 7348-

50 грн. матеріальної шкоди та 80000 грн. моральної шкоди. 

В апеляційній скарзі відповідач просить скасувати рішення суду та ухвалити 

нове рішення про відмову у задоволенні позову, посилаючись на порушення судом 

норм матеріального права та невідповідність висновків суду обставинам справи. 

Апеляційна скарга підлягала частковому задоволенню з таких підстав. 

По справі встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 року у пологовому відділенні 

Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні померла дружина позивача 

ОСОБА_4, народивши перед цим мертвого хлопчика. Пологи приймала акушер-

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_719/ed_2012_05_24/T012341.html?pravo=1#719
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гінеколог лікарні ОСОБА_5, відносно якої була порушена кримінальна справа за ч. 

1 ст. 140 Кримінального кодексу України. У зв’язку зі смертю ОСОБИ_5 

кримінальна справа була закрита. Відповідно до постанови Переяслав-

Хмельницького міськрайонного суду від 18 листопада 2011 року смерть ОСОБИ_4 

була попереджувальною і між її настанням та недоліками у наданні медичної 

допомоги ОСОБІ_4 з боку лікаря-гінеколога ОСОБИ_5 вбачається прямий 

причинно-наслідковий зв’язок. 

Ухвалюючи рішення про часткове задоволення позову, суд обґрунтовано 

виходив з положень ст..ст. 1166, 1172, 1201 Цивільного кодексу України та 

прийшов до правильного висновку про те, що відповідач зобов’язаний 

відшкодувати позивачу майнову та моральну шкоду внаслідок смерті його 

дружини, оскільки така шкода заподіяна його працівником під час виконання ним 

своїх службових обов’язків. 

Висновки суду в цій частині відповідають вимогам закону та обставинам 

справи. Разом з тим колегія суддів вважала доцільним зменшити розмір моральної 

шкоди, стягнутої з відповідача на користь позивача до 50000 грн., враховуючи, що 

Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня не здійснює комерційної 

діяльності, фінансується з місцевого бюджету не в повному обсязі і покладення на 

неї відповідальності за моральну шкоду у визначеному судом розмірі призведе ще 

до складнішого фінансового стану лікарні. 

Колегія суддів вирішила апеляційну скаргу Переяслав-Хмельницької 

центральної районної лікарні задовольнити частково. Рішення Переяслав-

Хмельницького міськрайонного суду від 2 березня 2012 року в частині 

відшкодування моральної шкоди змінити. Стягнути з Переяслав-Хмельницької 

центральної районної лікарні на користь ОСОБИ_3 50000 грн. моральної шкоди. 

У судовій практиці є чимало спорів пов’язаних із відшкодуванням шкоди, 

завданої внаслідок неправомірного здійснення медичними працівниками різного 

роду щеплень. Так, у 2011 р. Першотравенський міський суд Дніпропетровської 

області розглянув справу за позовом гр. М до центральної міської лікарні про 

відшкодування моральної шкоди. Свої вимоги позивачка обґрунтовувала тим, що її 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_719/ed_2012_05_24/T012341.html?pravo=1#719
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844269/ed_2012_05_17/T030435.html?pravo=1#844269
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844275/ed_2012_05_17/T030435.html?pravo=1#844275
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844304/ed_2012_05_17/T030435.html?pravo=1#844304
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донці гр. А у дитячому садочку медсестра гр. С зробила щеплення БЦЖ, в 

результаті якого у дитини виник підшкірний абсцес, піднялася температура до 40º, 

а на місці щеплення з’явився набряк. У хірургічному відділенні обласного 

тубдиспансеру гр. А було встановлено діагноз: абсцес лівого плеча, поствакційна 

реакція з виникненням гнійної рани на місці щеплення. За результатами судово-

медичної експертизи, призначеної судом в рамках цивільної справи було 

встановлено, що медсестрою гр. С була порушена техніка проведення вакцинації 

БЦЖ, у вигляді введення вакцини в неналежну анатомічну ділянку лівого плеча, за 

рамки шкіри, тобто під шкіру. Підшкірне введення вакцини БЦЖ часто викликає 

ускладнення у вигляді розвитку холодного абсцесу, що мало місце у гр. А. Крім 

того, експерт вказує на те, що була пасивна, неадекватна тактика лікування 

холодного абсцесу, який був діагностований через місяць від моменту вакцинації 

при його клінічних проявах. Враховуючи наведене, суд вирішив задовольнити 

позов і стягнути на користь позивача моральну шкоду в розмірі 10000 грн [297]. 

Ці положення можна проілюструвати ще одним прикладом із судової 

практики: 

Згідно з матеріалами цивільної справи за позовом ОСОБИ_1, ОСОБИ_2 до 

Комунального підприємства «Дитяче територіальне медичне об'єднання» про 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди, обґрунтовуючи позовні вимоги, 

позивачі вказали, що після госпіталізації доньки 22.07.2005р. протягом доби їй 

було встановлено неправильний діагноз, а саме замість гострого апендициту – 

отруєння внаслідок ентеровірусної інфекції, у зв'язку з чим донька отримувала 

неправильне лікування, і тільки 23.07.2005р. було проведено відповідну операцію. 

Вважають, що, внаслідок несвоєчасного діагностування, дитина після операції 

знаходилася в реанімаційному відділенні, а потім 15 днів – у хірургічному 

відділенні. Після виписки з лікарні, через 3 дні у зв'язку з післяоперативними 

ускладненнями дитина знов була госпіталізована і знаходилася в лікарні з 12.08. по 

20.08.2005р. У частині відшкодування моральної шкоди позивачі вказали, що 

діями працівників відповідача їм були заподіяні моральні страждання, оскільки 
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вони хвилювалися за стан здоров'я та життя їх малолітньої доньки, можливі 

ускладнення та інше. 

Судом була з'ясована наявність моральної шкоди, заподіяної позивачам, які 

зобов'язані піклуватися про дитину, її здоров'я, повинні створити належні умови 

для її фізичного, духовного та морального розвитку, та несуть за це моральну 

відповідальність. Судом безперечно встановлена протиправність дії відповідача, 

які неналежним чином виконали свої обов'язки щодо надання дитині якісних 

медичних послуг та наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправними 

діяннями її заподіювача.  

Рішенням суду позовні вимоги ОСОБИ_1 задоволено частково. З 

Комунального підприємства «Дитяче територіальне медичне об'єднання» на 

користь кожного з позивачів стягнуто по 1 500 грн. у рахунок відшкодування 

моральної шкоди. 

Не погодившись з рішенням суду, ОСОБА_1 і ОСОБА_2 подали апеляційну 

скаргу, в якій просять рішення суду змінити, стягнувши на їх користь по 536,5 грн. 

– матеріальну шкоду та по 7 500 грн. – відшкодування моральної шкоди. Колегія 

суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Автономної 

Республіки Крим дійшла до висновку про необхідність змінити рішення суду у 

частині відшкодування моральної шкоди, тобто збільшити розмір стягнення з 

урахуванням обставин справи та наданих доказів. 

Оцінивши обставини справи, доводи позивачів, докази, об'єм і тривалість 

моральних страждань позивачів, заперечення відповідачів, колегія суддів у рішенні 

зазначила: стягнути на користь кожного з позивачів суму в 2 500 гривень, 

вважаючи її справедливою компенсацією відшкодування заподіяної їм моральної 

шкоди . 

Отже, для виплати компенсації за моральну шкоду у сфері медичних послуг 

необхідні такі передумови: 

• прямий зв'язок між наданими медичними послугами та погіршенням 

здоров’я, внаслідок медичного лікування, здійсненого через систему охорони 

здоров’я; 
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• медичні послуги були надані лікарем або постачальником послуг 

охорони здоров’я (у т.ч. приватні лікарі, дантисти); 

• лікування було необґрунтованим; 

• збитків можливо було уникнути при лікуванні більш ефективним 

способом. 

Окремої уваги заслуговує питання про відповідальність, яка може настати у 

випадку надання хірургічних послуг. До всіх зобов’язань, які виникають з приводу 

надання хірургічних послуг, повинні застосовуватися загальні норми цивільного 

права, якщо інше не обумовлено в присвячених таким договорам законодавчих 

актах (зокрема, в Законі України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», Законі України «Про захист прав споживачів» тощо). Виконавець 

хірургічних послуг несе відповідальність у розмірі реальної шкоди, заподіяної 

пацієнту невиконанням або неналежним виконанням умов договору, а також у разі 

заподіяння шкоди здоров'ю та життю замовника відповідно до законодавства 

України.  

Збитки, завдані пацієнту невиконанням або неналежним виконанням 

договору про надання хірургічних послуг за плату, підлягають відшкодуванню 

виконавцем у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором. Виконавець, 

який порушив договір про надання хірургічних послуг за плату відповідає за це 

порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим 

внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Нерідко у договорах про надання хірургічних послуг зазначають, що виконавець 

не несе відповідальності за надання хірургічних послуг в меншому обсязі, ніж 

передбачено договором, у випадках надання пацієнтом неповної інформації про 

своє здоров'я, або ж у випадку невиконання пацієнтом обов’язку стосовно 

виконання всіх медичних приписів, рекомендацій, а також у разі відмови пацієнта 

від продовження обстеження або лікування.  

Замовники, які користуються платними хірургічними послугами, мають 

право ставити вимоги про відшкодування збитків, завданих невиконанням або 
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неналежним виконанням умов договору, відшкодування шкоди у разі заподіяння 

шкоди здоров'ю і життю, а також про компенсацію за заподіяння моральної шкоди. 

Отже, безпеку хірургічної послуги виконавець повинен забезпечувати у 

процесі її надання. При цьому відповідальність за шкоду може наступати 

незалежно від часу її виникнення. 

Дуже часто, у літературі вживаються такі два поняття як «шкода» і «збитки», 

які не є тотожними. Шкода – це загальне, родове поняття негативних майнових 

наслідків правопорушення, натомість збитки є економічним (вартісним, грошовим) 

еквівалентом завданої шкоди. Збитки мають подвійну правову природу, адже вони 

є економічною і юридичною категорією. Проте, не будь-які економічні збитки 

набувають ознак юридичної категорії. Економічні збитки – це негативні наслідки у 

формі зменшення майнових благ. Юридична категорія «збитки» складається лише 

з тих, які виникають внаслідок порушення у межах цивільних правовідносин, 

уповноважений учасник яких має право вимагати від зобов’язаної особи 

відшкодування таких збитків [178, с. 196-197]. Власне, юридичний критерій 

визначення поняття «збитки» знайшов своє відображення у ст. 22 ЦК України за 

якою збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв’язку із знищенням або 

пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для 

відновлення свого порушеного права (реальні збитки), а також доходи, які особа 

могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене 

(упущена вигода). 

Необхідною умовою настання цивільно-правової відповідальності є 

наявність причинного зв’язку між протиправною поведінкою і заподіяною 

внаслідок такої поведінки шкодою. Причинний зв'язок між дією і наслідком 

означає, що одне явище (причина) передує іншому (наслідку) і породжує його. 

Якщо шкода не є наслідком протиправної поведінки заподіювача шкоди, а сталася 

з інших причин (наприклад, через недотриманні пацієнтом медичних рекомендацій 

чи внаслідок індивідуальних особливостей організму пацієнта), у заподіювача 

шкоди не виникатиме обов’язку відшкодувати заподіяне [161, с. 87]. 
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По суті, вся діяльність суду, при вирішенні спорів, пов’язаних з неналежним 

наданням медичних послуг зводиться до встановлення наявності зв’язку між діями 

лікаря та наслідками таких дій для життя і здоров’я пацієнта, що супроводжується 

значними труднощами, оскільки, дуже часто, у медичній діяльності, трапляються 

такі нетипові ситуації, за результатами перебігу яких неможливо однозначно 

визначити чи є певний факт, який настав після відповідної поведінки (дій чи 

бездіяльності) медичного працівника, причинно пов'язаний з такою поведінкою. 

Причинний зв'язок не повинен бути ймовірним, гіпотетичним, створюватися 

грою уяви і припущень, він повинен існувати в реальній дійсності і не міняти свого 

характеру в залежності від тієї уяви, яка складається в свідомості суспільства або 

окремого індивіда, від рівня (ступеня) його пізнання. 

Наступною ознакою причинного зв'язку має бути така послідовність: 

протиправна поведінка в обов'язковому порядку має передувати заподіянню шкоди 

або, принаймні, ці дві категорії повинні співпасти у часі. Пацієнт втрату 

працездатності в результаті неналежного лікування в медичному закладі, має 

підтвердити висновком судово-медичної експертизи.  

При цьому експерти попередньо аналізують правильність проведеної терапії, 

оцінюють її відповідність загальноприйнятим правилам, звичаям медичній 

практиці, медичним стандартам, вимогам документів. І лише після того, якщо 

встановлено, що мали місце протиправні дії лікаря, експертизі підлягають 

результати лікування. Між протиправними діями та завданою шкодою має бути 

встановлений або, навпаки, не виявлений причинний зв'язок. Збіг у часі 

правопорушення, як юридичного факту, і нанесення шкоди можуть спостерігатися, 

наприклад, при нестандартному, неописаному в медичній літературі хірургічному 

втручанні пошкодженням цілісності органу, який не підлягає оперуванню.  

Важливою характеристикою причинного зв'язку є її обов'язкова 

обумовленість, тобто причина повинна породжувати наслідок. Тільки в цьому 

випадку можна стверджувати, що є прямий причинно-наслідковий зв'язок. Якщо 

тільки допустимим є висновок про можливість наявності зв'язку, його ймовірний 
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характер, «може бути», то такий зв'язок визнається непрямим і не підлягає 

юридичній оцінці. 

Для того, щоб встановити юридичний зв'язок явищ, причина і наслідок 

завжди повинні безпосередньо відноситися до конкретної ситуації. Непрямий 

зв'язок означає лише одне – протиправна поведінка медичного працівника 

знаходиться поза межами юридичної оцінки такого факту, як причинний зв'язок 

між протиправною поведінкою і заподіянням шкоди. 

Між тим, не існує синхронної відповідності між відповідальністю медичних 

працівників внаслідок прямого причинного зв'язку в кримінальному та цивільному 

праві. З цим пов'язані уявлення керівників медичних організацій про те, що якщо 

закрито кримінальну справу проти конкретного медичного працівника за 

недоведеністю прямого причинно-наслідкового зв'язку між його діями і шкодою, 

то автоматично звільняється від цивільно-правової відповідальності медичний 

заклад [251]. 

У правовій літературі описаний наступний випадок. 

Медична сестра виконала лікарську вказівку і зробила ін'єкцію 10% розчину 

хлориду натрію хворому К. Відразу після ін'єкції пацієнт відчув різкий біль у місці 

введення лікарського засобу. Пацієнта оглянули хірурги, прооперували, що надалі 

стало причиною втрати його професійної працездатності. Судово-медична 

експертиза дійшла висновку, що некроз тканин в області введення препарату 

пов'язаний з дією речовини палючого характеру. Медсестра помилково ввела його 

замість лікарського засобу. Однак вона наполягала на тому, що в шприц набирала 

саме розчин хлориду натрію з маркованого флакону. Працівники аптеки, які 

приготували даний розчин, заперечували можливість помилки. Флакони не 

збереглися. Провести аналіз їх вмісту було неможливим. Особу, винну в заподіянні 

шкоди, суд встановити не зміг, у зв'язку з чим кримінальну справу було закрито. 

Однак цивільний позов до медичної установи був задоволений. 

Причинний зв’язок між протиправним діянням і настанням шкідливих 

наслідків для пацієнта полягає в установленні реального зв’язку між діями 

надавача медичних послуг та наявними ознаками ушкодження здоров’я [14, с. 150]. 
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Як приклад, можна навести цивільну справу, розглянуту Артемівським 

міськрайонним судом Донецької області у 2012 році, за позовом гр. Б до 

Центральної районної лікарні м. Артемівська та гр. К про відшкодування 

матеріальної і моральної шкоди. Суть справи полягає у тому, що гр. Б звернувся за 

медичною допомогою до ЦРЛ м. Артемівська з приводу запорошення правого ока. 

Після проведеного огляду, лікар гр. К призначила пацієнту закапування ока та 

пояснила, що у оці є невелика подряпина. Через деякий час у гр. Б почав різко 

погіршуватися зір. Після повторного звернення до гр. К, пацієнту пояснили, що у 

нього почала розвиватися катаракта правого ока, що не пов’язано із одержаною 

травмою. У зв’язку із надокучливим болем гр. Б звернувся за допомогою до іншого 

спеціаліста, який при обстеженні пацієнта виявив у його правому оці стороннє 

тіло, яке і стало причиною втрати зору. Судово-медичною експертизою було 

встановлено, що катаракта правого ока без врахування наявності у оці стороннього 

металевого тіла, не могла стати причиною стійкої втрати зору. Можливість 

виявити стороннє металеве тіло медичним працівником за допомогою наявного 

лікарського обладнання та засобів діагностики була. З’ясувавши всі обставини 

справи, суд вирішив задовольнити позов гр. Б визнавши незаконною бездіяльність 

лікаря гр. К під час виконання нею своїх професійних обов’язків і стягнув на 

користь гр. Б заподіяну в результаті такої бездіяльності майнову та моральну 

шкоду [298]. 

Таким чином, після звернення гр. Б до лікарні він не отримав необхідної 

допомоги, в тому числі необхідного обстеження наявним лікарським обладнанням, 

як це вказано у висновках проведеної судом експертизи, що в подальшому і 

призвело до неправильного  лікування та втрати ним зору. Тобто, протиправна 

поведінка (бездіяльність) лікаря знаходиться у причинному зв’язку із заподіяною 

здоров’ю пацієнта шкодою. 

Отже, причинний зв'язок є обов’язковим для цивільно-правової 

відповідальності за невиконання або неналежне виконання договору про надання 

медичних послуг. Лікар (медична установа) несе цивільно-правову 
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відповідальність при наявності прямого причинного зв'язку між протиправною 

поведінкою з наявними ознаками шкоди, завданої здоров'ю. 

Ще однією умовою настання цивільно-правової відповідальності є наявність 

вини заподіювача шкоди, що становить суб’єктивну сторону цивільного 

правопорушення і яка базується на протиправності поведінки. Договори про 

надання медичних послуг можна трактувати як договори без гарантії досягнення 

успіху. Згідно ч. 1 ст. 614 ЦК України особа, яка порушила зобов’язання, несе 

відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не 

встановлено договором або законом.  

Вина – це психічне ставлення особи до своєї протиправної поведінки (дії або  

бездіяльності) та спричинених нею наслідків. Залежно від співвідношення 

психічних елементів, які утворюють зміст вини, визначаються її форми – умисел та 

необережність. При умисній формі вини, особа усвідомлює суспільно-небезпечний 

характер своєї поведінки, передбачає можливість настання негативних наслідків і 

бажає їх настання, або хоча і не бажає, але свідомо припускає їх настання. В 

основу такого класичного визначення умисної форми вини покладений її поділ на 

прямий і непрямий умисел, який більше притаманний кримінальному праву. 

Натомість у цивільному праві взагалі не проводиться поділ умислу на види, 

оскільки це жодним чином не впливає на розмір цивільно-правової 

відповідальності. Для встановлення ознак вини у діях (бездіяльності) медичного 

працівника, якими заподіяно шкоду здоров’ю пацієнту до уваги, як правило, 

береться лише необережна форма вини, яка поділяється на два види – просту та 

грубу необережність. Під простою необережністю слід розуміти таке ставлення 

медичного працівника до своєї поведінки, коли він не передбачав і не бажав 

настання негативних наслідків, але в силу свої професійних обов’язків і 

конкретних обставин був зобов’язаний їх передбачити (наприклад, неуважний 

первинний огляд пацієнта, що згодом призвів до виникнення ускладнень під час 

хірургічної операції). Груба необережність полягає у тому, що медичний працівник 

хоча і не бажав настання негативних наслідків, але передбачав їх настання і 
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самовпевнено поставився до уникнення цих наслідків (наприклад, неврахування чи 

переоцінка результатів консультацій інших спеціалістів). 

Для звільнення від обов'язку відшкодувати шкоду здоров'ю заподіювач 

шкоди повинен довести, що вона сталася не з його вини [151, с. 92]. 

На відміну від кримінального права, в якому особа вважається невинуватою 

у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено у законному порядку і 

встановлено обвинувальним вироком суду (презумпція невинуватості), у 

цивільному праві, навпаки, завжди діє презумпція вини особи, яка порушила 

зобов’язання, при якій відсутність вини доводиться нею самостійно. Натомість, 

потерпілий повинен довести лише сам факт заподіяння йому шкоди порушником 

зобов’язання. 

Критерієм відмежування делікту від невиконання договірного обов’язку є 

оцінка дій лікаря з погляду вимог, які містяться в стандартах його професійного 

середовища. Йдеться не лише про юридичні, але й медичні критерії. При цьому 

розрізняють форму вини: при легкій формі вини, наприклад, необережності, яка 

суттєво не вплинула на негативні наслідки медичних маніпуляцій відповідно буде 

невисоким розмір відповідальності або взагалі буде відмовлено у відшкодуванні 

шкоди. Якщо експертизою буде встановлено грубу необережність, розмір шкоди 

відповідно збільшиться. При цьому нові методи лікування можуть 

застосовуватися, якщо вони практикуються більшістю клінічних закладів.  

На лікаря покладається тягар доведення відсутності вини при наданні 

медичних послуг. Це пов’язано з тим, що пацієнт знаходиться в хворобливому 

стані і лікар надає йому послугу. Це стосується також тих пацієнтів, яким не 

можна або мінімально можна допомогти.  

Особливі вимоги ставляться до лікування психічнохворих та інших категорій 

пацієнтів. Небезпека полягає в заподіянні шкоди собі самим пацієнтом або навіть 

суїцид. Якщо вжиті належні заходи, то лікар та медичний заклад відповідальності 

не несе. Так, у випадку залишення клініки 6-річною дівчинкою, суд визнав 

відповідальним медичний заклад за ушкодження її здоров’я. В другому випадку 
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психічно хворий викинувся з вікна лікарні і зазнав ушкоджень, за які відповідальна 

лікарня, оскільки вікна і двері повинні бути закриті.  

Пацієнтка з власної волі на 2 дні з лікарні відпросилася додому, і там собі 

заподіяла смерть. Лікарня не відповідатиме за моральну шкоду перед її батьками. 

В іншому випадку, пацієнт втік з психіатричної лікарні і покінчив життя 

самогубством. Тут має місце відповідальність медичної установи, яка не 

контролювала пацієнта. Вина має значення і у разі здійснення терапевтичних 

заходів. Йдеться про своєчасне направлення пацієнта від загального лікаря до 

спеціаліста вузького профілю. Сюди відноситься запізніле направлення до 

медичної клініки лікуючим лікарем. Це може бути підставою пізніше для 

відшкодування шкоди.  

З метою набуття професійних навичок, початкуючі лікарі повинні 

здійснювати операції та інші маніпуляції. Здебільшого головні лікарі та досвідчені 

лікарі зобов’язані забезпечувати безпечність медичних маніпуляцій початкуючих 

лікарів. Лікар-інтерн несе відповідальність за виконання медичних послуг 

відповідно до медичних стандартів. При цьому він повинен порядок виконання 

процедури (операції) погоджувати з медичним керівником закладу. Якщо 

порушені медичні стандарти без вини інтерна, він не буде суб’єктом 

відповідальності. Тому операційні маніпуляції в таких випадках повинні 

документуватися. 

Про необережність йде мова тоді, коли в цивільному обігу йдеться про 

неналежну старанність. При цьому необережність у договірних відносинах і у 

деліктних має різну правову природу. 

Слід розрізняти зовнішню і внутрішню дбайливість. Під зовнішньою 

дбайливістю розуміють відповідність медичних послуг медичним стандартам і 

досягненням науки. При застосуванні нових методів вимагається особлива 

уважність. Діагноз і лікування повинні відповідати очікуванням медицини певного 

фахового напрямку. Внутрішня дбайливість (синонім – старанність, турботливість) 

полягає в інтелектуально-емоційному стані медика щодо розуміння небезпеки для 

пацієнта. 
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Загалом поняття медичного стандарту не завжди чітко конкретизує медичні 

послуги. Особливо це властиво новим методам лікування. Сторони, виходячи з 

диспозитивних начал приватного права можуть відступити від погоджених 

стандартів. Це стосується, зокрема, відповідальності. Пацієнт може відмовитися 

від окремих медичних маніпуляцій, передбачених стандартами і не оплачувати їх в 

договорі.  

Необхідно зазначити, що вина не завжди є обов’язковою умовою настання  

відповідальності. Все це зумовлено тим, що для цивільно-правової 

відповідальності важливим є не покарання, а відшкодування шкоди потерпілому в 

повному обсязі, тому вина в деяких випадках не має жодного юридичного 

значення для притягнення правопорушника до цивільної відповідальності [215]. 

Так, ч. 1 ст. 906 ЦК України передбачено, що виконавець, який порушив договір 

про надання послуг за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності, 

відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося 

неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором 

або законом. Приблизно таке ж положення міститься у ч. 6 ст. 10 Закону України 

«Про захист прав споживачів», за якою виконавець несе відповідальність за 

невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання 

зобов’язання та недоліки у наданих послугах, якщо не доведе, що вони виникли з 

вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили. Тобто, відповідно до 

цих положень на послугодавця завжди покладається відповідальність без вини, а 

єдиною підставою звільнення від відповідальності є настання обставин 

непереборної сили. 

У літературі, непереборна сила розглядається як надзвичайна і невідворотна 

зовнішня подія, яка повністю звільняє від відповідальності заподіювача шкоди за 

умови, що останній не міг її передбачити або передбачив, але не міг її відвернути, 

і, здійснюючи вплив на його діяльність, спричинила настання шкоди [69, с. 187]. 

ЦК України також закріплює винну відповідальність особи, яка здійснює 

діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки за завдану шкоду, якщо вона не 

доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу 
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потерпілого. Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов’язана з 

використанням, зберіганням або утриманням механізмів та обладнання, 

використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних 

та інших речовин, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність 

здійснює, та інших осіб (ч. 1 ст. 1187 ЦК України).  

Згідно п. 4 постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику 

розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» № 6 від 

27.03.1992 р. джерелом підвищеної небезпеки належить визнавати будь-яку 

діяльність, здійснення якої створює підвищену імовірність заподіяння шкоди через 

неможливість контролю за нею людини. 

Використання джерел підвищеної небезпеки під час надання медичних 

послуг – явище непоодиноке. Зокрема, до таких джерел необхідно віднести: 

томографічні, рентгенівські установки, лазерне випромінювання, прилади 

ультразвукового діагностування, зондування, вибухонебезпечні лікарські засоби, 

сильнодіючі, а подекуди навіть і наркотичні, психотропні лікарські препарати 

(наприклад, морфін, трамадол, оксикодон, що використовується як знеболювальне 

для важкохворих пацієнтів) тощо. До джерел підвищеної небезпеки у сфері 

медичної діяльності окремі автори також відносять вакцинацію [35, с. 21]. 

Спеціальна література переконує, що проведення вакцинації завжди створює 

підвищену небезпеку непередбачуваних, неконтрольованих ускладнень, 

пов’язаних з особливими властивостями вакцин. Найчастіше зустрічаються 

невиражені місцеві реакції, але іноді розвиваються інфільтрація, набряк, больова 

реакція.  

Виконавець медичної послуги завжди несе відповідальність за заподіяння 

шкоди життю чи здоров’ю пацієнта внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки, 

при чому, незалежно від рівня його знань про властивості обладнання, приладів, 

інструментів, пристосувань чи інших засобів, які використовувалися ним при 

наданні медичної послуги. Варто зазначити, що не всі прилади та інструменти, які 

використовуються при медичному втручанні можна віднести до джерел 

підвищеної небезпеки. Наприклад, при хірургічній операції лікарем 
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використовуються різні скальпелі, травматичні пилки, долота, які створюють 

ризик заподіяння тілесного ушкодження пацієнту, однак вважається, що 

використання таких приладів здійснюється під повним контролем свідомості та 

волі медичного працівника.  

Характеризуючи особливості цивільно-правової відповідальності при 

наданні медичних послуг, доречно ще раз згадати про поняття «медичної 

помилки», яка все частіше стає причиною порушення прав пацієнта у медичній 

сфері. Проблеми правового регулювання визначення медичної помилки ми 

розкривали в попередньому параграфі, але в контексті відшкодування збитків, 

завданих суб’єктом надання медичних послуг необхідно зазначити, що за 

статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, через лікарські 

помилки щодня в Україні вмирає 6-7 хворих і втричі більше стає інвалідами [152]. 

Ситуація ускладнюється ще й тим, що, незважаючи на свою поширеність, на 

сьогодні поняття «медична помилка» не має свого закріплення в жодному 

нормативно-правовому акті України, що в свою чергу зумовлює низку практичних 

проблем, пов’язаних з притягненням медичних працівників до відповідальності за 

їх вчинення. Медичної помилки можна однаковою мірою припуститися як під час 

діагностування, так і під час лікування певного захворювання, при чому не тільки 

лікарем, але й наприклад, медсестрою чи фельдшером.  

Притягнення медичного працівника до цивільно-правової відповідальності за 

допущення медичної помилки при виконанні ним своїх професійних обов’язків, 

можливе лише у випадку наявності в його діях (бездіяльності) вини. Натомість, 

заподіяння шкоди пацієнту внаслідок об’єктивних чинників, які не залежали від 

волі медичного працівника слід розцінювати як випадок (казус), що є підставою 

звільнення від цивільно-правової відповідальності. 

У результаті порушення зобов’язання з надання медичних послуг 

заподіюється шкода найвищим цінностям у суспільстві – життю і здоров’ю 

людини, що в свою чергу відображається на особливостях обчислення розміру 

такої шкоди та порядку її відшкодування.  
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Звичайно, що відшкодувати у натурі шкоду, яку завдано здоров’ю, 

неможливо. Унікальні особливості здоров’я не завжди дають можливість 

повернутися в той стан, який був до медичного втручання. Здебільшого ця шкода є 

невиправною. Тому основне завдання норм цивільного законодавства – визначити 

справедливий порядок грошової компенсації для постраждалих пацієнтів [11]. 

У цивільному праві розрізняють два основні види шкоди: майнову і 

немайнову (моральну). Для відносин з надання медичної допомоги характерним є 

те, що у випадку порушення зобов’язання відшкодуванню, як правило, одночасно 

підлягає і майнова, і немайнова (моральна) шкода, що зумовлено, насамперед, 

специфікою об’єкта, з приводу якого складаються такі відносини. Слід 

підкреслити, що відшкодування шкоди при порушенні зобов’язань з надання 

медичних послуг завжди має майновий характер, у зв’язку із цим, навіть якщо 

заподіяна шкода сама по собі є немайновою (моральною), її компенсація буде 

здійснюватися в повному обсязі особою, яка її завдала, як правило, шляхом 

виплати певної грошової суми.  

У літературі також висловлювалися пропозиції щодо необхідності 

виокремлення трьох видів шкоди, яка може бути заподіяна особі під час надання 

медичної послуги, зокрема: майнова шкода (реальні матеріальні втрати у майновій 

сфері пацієнта), моральна шкода (фізичні і моральні страждання), а також фізична 

шкода (наприклад, порушення анатомічної цілісності тканин і органів та їх 

функцій). Однак, така пропозиція є не зовсім правильною. У зв’язку із цим, варто 

погодитися з Ерделевським О. М., який зазначає, що фізична (органічна) шкода за 

своєю природою є шкодою і матеріальною, і нематеріальною. На думку автора, 

негативні зміни можуть відбуватися в організмі, матеріальній сфері потерпілого 

під впливом конкретних зовнішніх факторів. Такі зміни викликають або можуть 

викликати негативі наслідки як для психічного благополуччя потерпілого 

(моральна шкода), так і в його матеріальній сфері (майнова шкода). Відповідно, 

будь-яка фізична шкода, з точки зору її відшкодування, поділяється на майнову і 

немайнову (моральну шкоду) [357, с. 3]. 
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Заслуговує на увагу позиція Савченка В.О., який під майновою шкодою за 

неналежне надання медичних послуг розуміє всі витрати, які зазнав пацієнт у 

зв’язку із заподіянням йому шкоди, а також всі доходи, які він міг би точно 

отримати. Компенсація моральної шкоди за неналежне надання медичних послуг 

характеризується диспозитивністю, яка проявляється у можливості для виконавця 

та пацієнта самостійно визначити спосіб компенсації, яка може мати грошовий 

характер або полягати у безкоштовному наданні нових медичних послуг тощо 

[264, с. 12]. 

На наш погляд, сам факт заподіяння фізичної шкоди пацієнту внаслідок 

порушення анатомічної цілісності тканин і органів та їх функцій, тобто заподіяння 

тілесного ушкодження, має більше кримінально-правове значення і враховується 

наприклад, при визначенні ступеня тяжкості ушкодження і притягнення особи до 

кримінальної відповідальності. Натомість, для цивільного права значення має не 

факт заподіяння особі тілесного ушкодження, а ті негативні наслідки, які 

ушкодження викликало для майнової і немайнової (моральної) сфери пацієнта. 

BGB Німеччини виокремлює в статті 630а ч.2 групову лікарську 

відповідальність [361]. Вона ґрунтується на «Загально визнаних фахових 

стандартах. Групова відповідальність за заподіяння шкоди має місце в 

університетських клініках, лікарнях. Це не стосується випадків надання медичної 

допомоги в екстрених випадках».  

На відповідальність лікаря впливає розвиток науки і техніки в сфері 

медицини. Одним з обов’язків лікаря є постійне підвищення свого фахового рівня. 

Тому, якщо застосована застаріла методика, яка суперечить медичним стандартам, 

це буде порушенням у разі заподіяння шкоди пацієнту. Сюди відносяться 

рентгенівські маніпуляції на фізично і морально застарілих апаратах. Зокрема 

доволі часто змінюються медичні показання до реанімації завчасно народжених 

дітей. 

Отже, регулювання відповідальності за неналежне надання медичних послуг 

базується на приписах медичних стандартів і на положення нормативних актів, які 

регламентують вимоги до медичної практики. 
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Джерела медичного права у ФРН складають медичні стандарти та юридичні 

приписи. Це поєднання проявляється в соціальних та професійних відносинах. 

Медичні директиви (стандарти) визначають порядок надання медичних послуг, 

вимоги до проведення медичних маніпуляцій. Їх можна трактувати як своєрідні 

техніко-юридичні норми. Водночас в медичних відносинах важливе значення 

мають юридичні норми в сфері регулювання договорів на медичне 

обслуговування, правового статусу пацієнтів, відповідальності медичного 

персоналу та медичних установ.  

Застосовується медичний стандарт незалежно від того, чи підлягає пацієнт 

соціальному страхуванню, чи уклав договір на медичне лікування. Держава 

регулює приписи законодавства надання медичних послуг в обох випадках. Крім 

цього, держава в нормативних приписах встановлює мінімальні вимоги до 

медичних стандартів, які не можна порушувати. 

За медичні помилки в основному відповідальний лікар, який вчиняє медичні 

маніпуляції. Якщо помилка допущена при здійсненні маніпуляцій кількома 

лікарями, вони будуть відповідати солідарно. У разі проведення не пов’язаних між 

собою маніпуляцій, слід встановити порушення, яке допущене конкретним 

лікарем. 

У ФРН в медичній сфері панує так званий горизонтальний розподіл 

обов’язків. Так, відокремлюється встановлення діагнозу і лікування. В 

юридичному аспекті питання стоїть про відповідальність лікуючих лікарів. Так, 

якщо анестезіолог після операції залишив свій пост спостереження за пацієнтом, 

внаслідок чого сталося заподіяння шкоди здоров’ю, то відповідальний буде він. 

Це має місце як в хірургії, так і в терапії. Так, лікар за місцем проживання 

пацієнта після надання медичної допомоги направляє його до іншого спеціаліста. 

Якщо два лікарі однакової спеціальності одним за одним здійснюють лікування 

пацієнта, наступник повинен перевірити діагноз і стандарт лікування попередника. 

Клініка або велика лікарська практика потребує відповідної організації. До 

неї належить контроль, перевірка якості медичних послуг та їх відповідність 

медичним стандартам. 
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Відповідальність в медичній сфері можлива і без помилки при наданні 

медичних послуг, за неналежної турботливості. Йдеться про випадки 

екстраординарні. Наприклад, несвоєчасному діагностуванні рідкісної хвороби. 

Водночас лікар не відповідає за помилки, які не належать до його компетенції. Так, 

пластичний хірург при здійсненні операції не несе відповідальності за стан виразки 

шлунку пацієнта. 

Відсутня з боку лікаря халатність, коли він при наданні нестандартної 

медичної допомоги дотримується належної турботливості. Це стосується власних 

дій, так і наслідків, наприклад, діагнозу. 

Доволі складно визначити протиправну поведінку, якщо не використані 

новітні методи лікування і діагностування. Хоча не виключається можливість 

трактування і в такому випадку халатності. У будь-якому випадку порушення 

обов’язку лікарем буде розглядатися в контексті дотримання вимог медичних 

стандартів. 

Причинний зв'язок між помилкою і шкодою здоров'я доводить пацієнт. 

Йдеться про грубу помилку. Так, пацієнту зробили операцію на коліні без гострої 

потреби. Навіть якщо в наступних медичних діях результат в кінцевому результаті 

позитивний, суд може взяти до уваги грубу помилку попереднього лікуючого 

лікаря. Особливо це має значення у разі істотного впливу на подальший перебіг 

хвороби (тривалість, затрат тощо).  

Можлива ситуація, коли лікар допустив помилку, але вона не завдала шкоди 

пацієнту. Його майновий стан і особистий статус не змінився.  

Лікар, який допустив помилку може її виправити. Це є основою натуральної 

реституції. Якщо він надалі проявив підвищену турботливість і виправив помилку, 

вирівнявши становище, то це звільняє лікаря від відповідальності. Так, лікар не 

вірно наклав гіпсову пов’язку на зламану ногу, що прищемило нерв, але він вчасно 

це зауважив і поміняв гіпсову пов’язку. 

Попередньо лікар повинен ознайомитися з предметом спору. Пацієнт 

повинен вказати в позові протиправну поведінку лікаря, що привела до завдання 

шкоди здоров’ю. Водночас медик може заперечувати проти вимог пацієнтів. 
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Відповідно до німецького права неправомірне обвинувачення пацієнтами лікаря є 

протиправним і порушенням добрих звичаїв. Тому для обвинувачення недостатньо 

почати судовий процес або звернутися із скаргою до медичної палати. 

Необхідно розрізняти також цивільно-правовий спір від предмету 

обвинувачення. Так, 17-річна учениця виставила свідків проти лікаря і 

обвинуватила його в сексуальних домаганнях. В даному випадку не йдеться про 

лікаря як особу, що займається медичною практикою. 

Пацієнт, який потерпів через лікарську помилку є першочерговим заявником 

про відшкодування шкоди. Вона включає як матеріальні затрати на лікування, так і 

шкоду здоров’ю. Водночас відповідно до закону, право вимоги від пацієнта може 

перейти до інших осіб, зокрема, організацій медичного страхування. Це має місце 

щодо кас медичного страхування щодо лікаря, який здійснює обслуговування 

членів такої каси. Перехід права можливий також до органів медичного 

соціального страхування. Але такий перехід неможливий, якщо між лікарем і 

пацієнтом існують приватні відносини на основі договору. 

При невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань з надання 

медичних послуг майнова шкода може виражатися, насамперед, у формі 

матеріальних витрат, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 

здоров’я, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного 

лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду, додаткових 

консультацій, послуг інших спеціалістів, у формі втраченого заробітку (доходу) 

внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності. 

Для того, аби в подальшому правильно визначити у судовому порядку розмір 

відшкодування дуже важливо, щоб всі додаткові витрати, які здійснив пацієнт 

після заподіяння шкоди його здоров’ю були документально підтверджені. 

Наприклад, витрати на придбанні ліків можуть підтверджуватися чеками, а також 

дані щодо порядку та проведення лікування. Розмір втраченого фізичною особою 

внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я заробітку (доходу), що 

підлягає відшкодуванню, визначається у відсотках від середнього місячного 

заробітку (доходу), який потерпілий мав до каліцтва або іншого ушкодження 
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здоров’я, з урахуванням ступеня втрати потерпілим професійної працездатності, а 

за її відсутності – загальної працездатності. (ч. 1 ст. 1197 ЦК України). Якщо 

внаслідок порушення зобов’язання з надання медичних послуг була спричинена 

смерть пацієнтові, а в нього на утриманні перебували непрацездатні особи або 

особи, які мали на день смерті пацієнта право на одержання від нього утримання, 

то в такому випадку відшкодування підлягають відповідні витрати на утримання 

непрацездатних осіб, а також витрати на поховання. 

Як вже зазначалося вище, у випадку виникнення різних ускладнень під час 

медичного втручання, законодавством України допускається, як виняток, в умовах 

гострої потреби, використання ризикових методів лікування за відсутності згоди 

пацієнта, коли можлива шкода від застосування таких методів є меншою, ніж та, 

що очікується в разі відмови від втручання, а усунення небезпеки для здоров'я 

пацієнта іншими методами неможливе. Очевидно, що така шкода не підлягає 

відшкодуванню (за умови правомірності дій медичного працівника), оскільки 

заподіюючи таку шкоду (наприклад, післяопераційні шрами) лікар намагався 

запобігти більшій шкоді – смерті пацієнта. 

Переважна більшість «медичних» справ, що розглядаються судами, – це 

цивільні справи за позовами про відшкодування шкоди, завданої погіршенням 

здоров'я внаслідок надання медичної послуги неналежної якості. Звертаючись до 

суду, позивачі (здебільшого пацієнти), як правило, просять стягнути на свою 

користь майнову і моральну (немайнову) шкоду [74, с. 72]. Відповідачами у таких 

справах є заклади охорони здоров'я, які несуть відповідальність за шкоду, завдану 

їхніми працівниками при виконанні своїх трудових обов'язків [231, с. 170-171]. У 

разі, якщо шкода завдана лікарем, як самозайнятою особою, маючи ліцензію на 

медичну практику, надає медичні послуги у такій якості, відповідальність за 

завдану пацієнтові шкоду несе він. 

На сьогоднішній день чи не найбільша частка позовів у судах пов’язана з 

відшкодуванням шкоди пацієнту саме через надання неякісних медичних послуг. І 

відомі випадки, коли рішення суду ухвалювалося на користь пацієнта. Так, 

Приморським районним судом м. Одеси було розглянуто цивільну справу про 
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відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 38374,12 грн. та моральної шкоди в 

розмірі 60000 грн. у зв’язку із наданням неякісних стоматологічних послуг. У 

своєму позові гр. Л посилається на те, що вона звернулася у клініку сучасної 

стоматології до лікаря гр. К для лікування зубів та подальшого протезування. Під 

час лікування гр. К встановив позивачці в ротовій порожнині 7 імплантатів, при 

цьому вони були встановлені не професійно, як наслідок потрібно було тричі 

різати ясна, для того, щоб виправити неправильно зшиту губу, були видалені 2 

передніх, здорових зуба, не дивлячись на її заперечення. Після цього лікування і 

установки імплантатів у гр. Л почалися сильні головні болі, періодично німіє ніс та 

губи, нюх притупився, порушилася дикція. Через чотири місяці з дня установки 

імплантатів стан здоров'я позивачки погіршав і вона неодноразово зверталася до 

лікаря, щоб він зняв імплантати і повернув за неякісну медичну послугу сплачені 

грошові кошти, на що останній відмовився. По справі судом була призначена 

комісійна медична експертиза, якою було встановлено під час надання медичних 

послуг гр. К. було здійснено ряд порушень що призвело до неправильного 

встановлення імплантатів позивачці по справі. З’ясувавши всі обставини справи 

суд задовольнив позов, стягнувши з відповідача матеріальну шкоду у повному 

обсязі відповідно до заявлених вимог позивача та моральну шкоду у розмірі 5000 

грн [288]. 

При будь-якому несприятливому для пацієнта результаті, насамперед, 

необхідно з'ясування факт «добросовісності» медичної установи по відношенню до 

тих зобов'язань, які нею прийняті по відношенню до пацієнта. При будь-якому 

результаті захворювання, крім ятрогенних ускладнень, які безпосередньо 

викликані неналежними діями медичних працівників, добросовісність є тією 

межею, яка відділяє медичних працівників від відповідальності. Отже, з юридичної 

точки зору, між якісною і неякісною медичною послугою є ступінь професійної 

добросовісності, ретельності і передбачливості, яку зобов’язаний проявляти 

медичний працівник по відношенню до пацієнтів. 

Судова практика ФРН знає випадки рішень судів на користь пацієнтів у разі 

відмови укладання договору з пацієнтом, який тривалий час лікувався. Так суд 
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зобов’язав стаціонарний заклад оплатити витрати на готель пацієнту, який прибув 

для чергового післяопераційного обстеження. Договором може бути передбачено 

надання медичної допомоги за місцем проживання пацієнта.  

У разі надання необхідної допомоги у невідкладних випадках лікар 

(медичний заклад) може претендувати на відшкодування у рамках соціального 

медичного страхування. Не будуть відшкодовуватися затрати на медичну 

допомогу у разі фактичних маніпуляцій лікаря пацієнтом, який перебував у 

шоковому стані або в несвідомості. Своєю чергою лікар відповідатиме за медичну 

помилку лише у разі грубої необережності. Певні винятки мають місце у разі 

надання невідкладної допомоги.  

За договором, укладеного одним з подружжя з лікарем за себе самого або за 

дитину, відповідальний буде другий з подружжя. Це правило діє у разі наступного 

розлучення чи сепарації. Йдеться про оплату медичних послуг. В багатьох 

випадках відповідальним за оплату медичних послуг буде другий з подружжя. Це 

має місце у разі життєво необхідних медичних послуг. Наприклад, виклик лікаря 

додому, перебування в стаціонарному лікарняному закладі іншого з подружжя. В 

деяких випадках це може стосуватися інших родичів, під опікою яких перебуває 

дитина [364, s. 196]. 

Обґрунтовуючи деліктний характер відповідальності при заподіянні шкоди 

здоров’ю пацієнта під час надання медичної послуги Савицька А. М. зазначала, що 

лікар, заподіявши шкоду здоров’ю пацієнта – вчиняє делікт [263, с. 50]. 

Справді, необхідність належним чином виконувати свої обов’язки 

передбачена законом, але будучи закріпленою у законі, така необхідність 

поширюється і на будь-який договір щодо надання медичних послуг, оскільки, 

сторони вступаючи у зобов’язання, таким чином, виражають свою згоду 

підпорядковуватися припису закону. 

Інститут моральної шкоди займає головне місце серед зобов’язань щодо 

відшкодування шкоди, завданої в сфері надання медичних послуг. Моральні 

страждання, заподіяні при наданні медичних послуг, спричиняють виникнення 
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моральної шкоди. Відшкодування моральної шкоди гарантує передусім захист 

абсолютних прав особи, які порушено при наданні медичних послуг.  

Згідно з ч. 2 ст. 32 ЦК України моральна шкода може полягати у фізичному 

болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров’я. Саме з реалізацією цього положення виникають найбільші 

труднощі на практиці. Адже пацієнт повинен довести у суді наявність у нього 

фізичного болю та страждань, які виникли внаслідок неналежного надання 

медичної послуги. Наприклад, у судовій практиці Швеції домінує так звана 

«доктрина відкритої рани», яка передбачає безумовну компенсацію фізичних 

пошкоджень (травм, втрати чи порушення функцій органів і систем), які бачить 

людське око та/або можуть довести медичні методи дослідження та апаратура 

[113]. Однак, на сьогоднішній день не існує жодної медичної апаратури, за 

допомогою якої можна було б визначити ступінь фізичного болю і страждань 

завданих пацієнту внаслідок неналежного надання медичної послуги, а тому, 

довести цей факт можливо хіба що, наприклад, на підставі витягів із історії 

хвороби або медичної карти стаціонарного хворого, де може вказуватися перелік 

знеболювальних препаратів, які вживав пацієнт після медичного втручання, 

результати обстежень тощо. 

Моральна шкода також може полягати у душевних стражданнях, яких 

фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів 

її сім’ї чи близьких родичів. Душевні страждання можуть полягати наприклад, у 

переживаннях пов’язаних із втратою близьких родичів, втрата можливості 

провадити активний спосіб життя, втрата роботи, переживання пов’язані з 

неправомірним розголошенням лікарської таємниці. Необхідно зазначити, що 

душевні страждання і фізичні страждання у вигляді болю, як елементи моральної 

шкоди, тісно взаємопов’язані. У медичній науці вченими вже давно доведено, що 

фізичний і душевний біль викликають у мозку людини абсолютно однакові реакції. 

Наприклад, в результаті самого факту розголошення лікарської таємниці особа 

переживає душевні страждання і в подальшому, як наслідок такого неправомірного 

розголошення, переносить серцевий приступ з больовим ефектом (фізичні 
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страждання). Тобто, в даному випадку душевні страждання особи пов’язані, 

наприклад, з острахом осуду з боку оточуючих внаслідок розкриття лікарської 

таємниці, викликали фізичний біль (серцевий приступ).  

Яскравим прикладом заподіяння особі моральної шкоди у вигляді фізичного 

болю і душевних страждань внаслідок неналежного надання медичної послуги 

може бути розглянута Київським районним судом м. Донецька цивільна справа за 

позовом Прокурора м. Донецька в інтересах гр. Г до Державного комунального 

підприємства Донецької обласної травматологічної лікарні про стягнення 

моральної шкоди в розмірі 100000 (ста тисяч) грн. Суть справи полягає у тому, що 

гр. Г внаслідок нещасного випадку травмував праву ногу та був доставлений до 

травматологічної лікарні, де йому було поставлено діагноз – закритий оскольчатий 

перелом правої стегнової кістки. Гр. Г було зроблено кілька хірургічних операцій, 

під час однієї з яких на стегновій кістці пацієнта операційною бригадою була 

залишена марлева серветка. В результаті залишення серветки в операційній рані в 

гр. Г виникло запалення, на ґрунті якого розвинувся інфекційний процес. На 

теперішній час гр. Г є інвалідом 2 групи, ступінь втрати працездатності складає 

80%, він потребує постійного догляду. Крім того, в результаті розвитку 

остеомієліту позивач втратив 28 см довжини правої ноги. Через вказані обставини 

гр. Г у віці 45 років фактично позбавлений можливості вести нормальний спосіб 

життя, порушені зв’язки з оточуючими людьми, постійно болить права нога та 

хребет, який сильно викривлено, не може довго ходити, навіть із милицями та 

сидіти. Також гр. Г діагностовано остеопороз – витончення та ламкість кісток, він 

потребує великої кількості ліків, які коштують дуже дорого. Всі вказані обставини 

завдають позивачу великих моральних страждань, фізичного та психологічного 

болю [293]. 

Що стосується порядку визначення розміру відшкодування моральної 

шкоди, з врахуванням положень ст. 23 ЦК України розмір грошового 

відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від: характеру 

правопорушення; глибини фізичних та душевних страждань; погіршення 

здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації; ступеня 
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вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою відшкодування; 

інші обставини, які мають істотне значення. Моральна шкода відшкодовується 

незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з 

розміром цього відшкодування. При визначенні розміру відшкодування судом 

повинні враховуватися вимоги розумності і справедливості. На жаль, на сьогодні 

законодавство України не містить жодних критеріїв, які б слугували певним 

орієнтиром для судів при визначенні розміру компенсації моральної шкоди. 

Судова практика склалася таким чином, що розміри відшкодування моральної 

шкоди по-різному визначаються судами, що зумовлено, насамперед, оціночним 

характером понять «розумність» і «справедливість». По суті, визначення розміру 

відшкодування моральної шкоди залежить від суб’єктивного розуміння суддею 

самого поняття «моральна шкода», що не завжди відповідає дійсності. Тому, для 

уникнення таких ситуацій окремими авторами пропонується законодавчо 

затвердити перелік видів ушкодження органів та їх систем чи окремих функцій 

організму з визначенням мінімального розміру відшкодування у кількості 

мінімальних розмірів заробітної плати. Крім того, при визначенні розміру 

відшкодування можна заздалегідь враховувати повну чи часткову втрату органа 

(функції), а також вік потерпілого пацієнта [11].  

На сьогодні в Україні прослідковується зростання кількості судових справ, 

зокрема, цивільних справ за позовами про відшкодування моральної шкоди, 

завданої медичними послугами неналежної якості. З’являються і цивільні справи 

про відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням особистих немайнових 

прав, не пов’язаним з ушкодженням здоров’я (наприклад, права на вибір лікаря, на 

інформацію про стан здоров’я і медичне втручання) [185, с. 168]. Усе це вимагає 

розуміння специфіки медичної діяльності, знання законодавства про охорону 

здоров’я і тенденцій правозастосовчої практики.  

Незадоволені якістю наданих медичних послуг, пацієнти досить часто 

претендують на отримання компенсації збитків у вигляді зменшення ціни наданої 

послуги, безкоштовного усунення недоліків, відшкодування збитків, пов’язаних з 

усуненням недоліків наданої послуги та інше. Крім того, вони звертаються до 
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судових інстанцій з метою отримання компенсації за моральну шкоду і понесені 

збитки. 

За даними фахівців, близько 80% від загальних сум компенсацій пацієнтам і 

їхнім родичам за шкоду, заподіяну здоров’ю та життю в процесі лікування, 

становить відшкодування моральної шкоди [214, с. 141]. При цьому провідним 

мотивом у позовних вимогах є бажання отримати компенсацію за погіршення 

якості життя, що впливає на доходи та соціальну адаптацію і повноцінну 

життєдіяльність особи, така тенденція підтверджується і досвідом західних країн. 

Деякі науковці рекомендують гарантувати виплату компенсації медичними 

установами незалежно від ступеня тяжкості і причини нанесення шкоди (від 

надмірно довгого очікування своєї черги до випадків недбалості або лікарської 

помилки), навіть якщо немає можливості з точністю встановити відповідальних 

[228, с. 60]. 

Загалом, негативні наслідки, які були спричинені лікуванням можуть 

виражатись у відшкодуванні майнової та моральної шкоди пацієнту [274, с. 92-95]. 

На перший погляд, поняття «моральна шкода» за своїм змістом цілком відповідає 

аналогічним правовим інститутам законодавства інших правових держав, однак 

подібна термінологія там не застосовується (не беручи до уваги Росію та інші 

країни СНД). Наприклад, у США більше поширення має термін «психічна травма» 

(в окремих джерелах використовують термін «психологічна травма»). У Німеччині 

(§ 847 BGB) відшкодування має назву «Schmerzensgeld», тобто «гроші за 

страждання», чи більш адаптовано – «грошова компенсація за страждання». 

Таким чином, до моральної шкоди вітчизняний законодавець відносить будь-

яку шкоду, яка має нематеріальний характер, у тому числі і психологічну травму. 

Тобто окремо такий вид шкоди як психологічна травма у праві та законодавстві 

України не виділено.  

Проте, із судової практики України можна навести десятки прикладів, коли 

пацієнти-позивачі в судовому процесі намагалися отримати значні суми 

відшкодування за різні «психологічні проблеми», зокрема пригнічений 

психологічний стан, «відчуття чоловічої неповноцінності» тощо. Одна із 
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пацієнток, яка звернулася з мільйонним позовом до відомого київського медичного 

центру стоматологічного профілю, у суді намагалася довести, що зазнала серйозної 

психологічної травми через застосування без її відома під час стоматологічного 

лікування пломбувального матеріалу польського виробництва. Пацієнтка 

зазначила, що в неї з дитинства «психологічна алергія на все польське».  

Постраждати від психологічної травми можна і без отримання фізичних 

ушкоджень. Причиною такої травми може стати несподіваний шок від побаченого. 

А постраждати може навіть особа, яка стала свідком певної ситуації. В такому разі 

не можна не зазначити, що близькі родичі постраждалих пацієнтів унаслідок 

невдалих медичних втручань, особливо батьки, часто також просять 

відшкодування їм психологічних страждань та нервування, яких вони зазнали 

внаслідок хвилювання за своїх рідних.  

Чинне законодавство України передбачає, що для того, аби отримати 

компенсацію майнової чи немайнової шкоди за рішенням суду, позивачеві 

потрібно довести факт наявності такої шкоди. Для цього існують докази та 

відповідні процесуальні процедури, зокрема експертиза.  

Право зарубіжних країн також визнає такий вид шкоди, як моральна шкода й 

можливість її компенсації. Зокрема, у доктрині і судовій практиці Німеччини 

застосовується термін «компенсація за страждання» (або шкода, завдана 

почуттям). У праві Англії існує декілька варіантів визначення поняття, 

аналогічного поняттю моральної шкоди: психічна шкода (psychological injury), 

психіатрична шкода (psychiatric injury), нервовий шок, потрясіння (nervous shock), 

звичайні переживання (ordinary shock). Проте, найбільш поширеним у праві Англії 

та США і наближеним до поняття моральної шкоди є термін «психічна шкода» 

[353]. 

У сучасній судовій практиці з цивільних справ Великобританії, США поняття 

психологічної шкоди у переважній більшості випадків застосовується за наявності 

складу правопорушення чи доведення інциденту, при якому було порушено права 

особистості. Для цього використовується весь арсенал юридичних засобів 

доказування: від показів свідків до висновків психоаналітиків [363]. 
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В іншій країні Європейського союзу – Швеції – застосування поняття 

«психологічна травма» у судовій практиці, пов’язаній із захистом прав пацієнтів, 

значно обмежено, оскільки в праві домінує так звана «доктрина відкритої рани». 

Ця доктрина передбачає безумовну компенсацію фізичних пошкоджень (травм, 

втрати чи порушення функцій органів і систем), які бачить людське око та/або 

можуть довести медичні методи дослідження та апаратура. Фактично пацієнтам-

позивачам у Швеції дуже складно отримати значну суму відшкодування за 

психологічну травму, проте права пацієнтів цієї країни надійно захищені 

спеціальним законом, який передбачає виплату значних компенсацій Страховим 

консорціумом (суми визначаються за встановленими Консорціумом тарифами) 

[373, p. 124]. 

В англо-саксонській системі права чітко визначається, що коло осіб, перед 

якими відповідач несе відповідальність за завдану психічну шкоду, є обмеженим. 

Так, коло потерпілих від психічної травми розділяється на первинних та вторинних 

потерпілих. Первинними потерпілими є особи, які безпосередньо стали 

учасниками нещасного випадку, а ризик завдання фізичної травми такій особі 

можливо було передбачити. У такому випадку не існує жодної необхідності 

передбачати можливість настання саме психологічної травми, адже зрозуміло, що 

одне випливатиме з іншого. У Великобританії до відповідачів застосовується так 

званий «об’єктивний тест», який дозволяє визначити, чи передбачав відповідач 

настання негативних наслідків для потерпілого. За результатами тестування суд 

або присяжні визначають, чи адекватно відповідач діяв у ситуації, що склалася, 

тобто так, як би діяла раціональна особистість будучи на його місці в подібній 

ситуації [213, с. 11-12]. 

Але навіть коли спір про визнання наявності моральної (немайнової) шкоди 

вирішений на користь позивача, все ще залишається відкритим питання 

визначення розміру компенсації. 

На нашу думку, основною метою обов’язку відшкодування будь-якої 

заподіяної шкоди має бути створення умов для максимального повернення 

потерпілого до того стану, який передував моменту її заподіяння, але в жодному 
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випадку таке відшкодування не повинно розглядатись як «винагорода» 

потерпілому за страждання, які йому довелось перенести. У разі заподіяння 

моральної шкоди у вигляді психологічної травми «все повернути» просто не 

вдасться, тому на перший план виходить саме грошова чи інша матеріальна 

компенсація.  

Як свідчить вітчизняна судова практика, суди при визначенні розміру 

відшкодування моральної шкоди по-різному розуміють встановлені ч. 4 ст.23 ЦК 

України засади розумності, справедливості та виваженості. 

Так, у судовій практиці трапляються випадки, коли суд при розгляді справи 

за позовом приватної особи до офтальмологічної клініки визначає розмір 

моральної шкоди за ушкодження ока при невдалій операції 12-річного хлопчика (зі 

100 %-вою втратою зору) лише у 9 000 грн.  

Як приклад, також можна розглянути рішення від 27 серпня 2012 р. колегії 

суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Львівської області у 

справі про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок 

неналежного надання медичної допомоги працівником відповідача (неналежного 

надання акушерсько-гінекологічної допомоги).  

У липні 2009 р. ОСОБА_3 звернулася до суду з позовом та, з урахуванням 

доповнень до позовних вимог, просила стягнути з відповідача (закладу охорони 

здоров’я) на її користь 15 172 грн 10 коп. як відшкодування матеріальної шкоди та 

116 000 грн як відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок 

неналежного надання медичної допомоги працівником відповідача. 

Рішенням Городоцького районного суду Львівської області від 16 листопада 

2010 р. вимоги позивача задоволено частково та стягнуто з відповідача на користь 

ОСОБИ_3 303 грн 16 коп. матеріальної та 30 000 грн моральної (немайнової) 

шкоди, а всього 33 303 грн 16 коп.; у задоволенні решти позовних вимог 

відмовлено. Також було вирішено питання судових витрат.  

Позивач оскаржив таке рішення до Апеляційного суду Львівської області. На 

думку колегії суддів апеляційного суду, місцевий суд, визначаючи розмір 

грошового відшкодування моральної шкоди, не достатньо повно врахував глибину 
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моральних і душевних страждань позивачки як матері внаслідок втрати нею 

первістка-немовляти, тривалість цих страждань, характер цих страждань і характер 

правопорушення, допущеного працівником відповідача, а тому колегія суддів 

дійшла висновку про необхідність збільшення розміру грошового відшкодування 

моральної шкоди до 80 000 грн. Колегія суддів вважає, що цей розмір відповідає 

вимогам розумності, виваженості та справедливості. 

Колегія суддів вирішила: Рішення Городоцького районного суду Львівської 

області від 16 листопада 2010 р. змінити, збільшивши розмір грошового 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди, що підлягає стягненню з 

відповідача на користь ОСОБИ_3, з 30 000 грн до 80 000 грн [281]. 

В іншому випадку суд, розглянувши справу за позовом приватної особи до 

лікувального закладу про заподіяння матеріальної та моральної шкоди внаслідок 

надання медичної послуги неналежної якості (лікування кількох зубів), визначив 

розмір моральної шкоди у 600 000 грн., врахувавши якийсь «особливий статус» 

позивачки, яка, за матеріалами справи, працює вдома телефонним оператором 

невеликої ріелтерської фірми. У цьому разі для обґрунтування такої суми було 

використано психологічну експертизу. До речі, визначення суми психологічних 

переживань та страждань потерпілої особи у грошовому еквіваленті експертами-

психологами сьогодні стає дуже поширеним явищем у вітчизняній судовій 

практиці, хоча методика такого розрахунку до цього часу не затверджена у 

встановленому порядку Міністерством юстиції України. 

З метою запобігання подібним до зазначених вище судових «перекосів» 

цілком обґрунтованим було б нормативне закріплення мінімальних розмірів 

(тарифів) грошового відшкодування шкоди здоров’ю. Зрозуміло, що для кожного 

виду ушкодження здоров’я розмір відшкодування має бути різним. Необхідно 

законодавчо затвердити перелік видів ушкодження органів та їх систем чи окремих 

функцій організму з визначенням мінімального розміру відшкодування у кількості 

мінімальних розмірів заробітної плати (подібно до тарифної системи у розвинутих 

країнах Європи). Крім того, при визначенні розміру відшкодування можна 

заздалегідь враховувати повну чи часткову втрату органа (функції), а також вік 
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потерпілого пацієнта. Розмір відшкодування міг би визначатися з урахуванням 

різниці між віком пацієнта на момент безпосереднього заподіяння шкоди 

(виникнення шкідливих наслідків лікування) та середньою тривалістю життя в 

країні. Такий принцип розрахунку адекватно визначав би період життя, на який 

людина втрачає можливість відчувати себе здоровою, не маючи порушень 

цілісності власного тіла. 

Так, наприклад, у Великобританії та інших країнах англо-саксонскої системи 

при визначенні розміру компенсації немайнової шкоди потерпілому (усі 

різновиди) суд зазвичай ураховує такі критерії, як:  

- витрати на медичні послуги незалежно від того, чи потерпілий бажає 

пройти лікування в державному закладі охорони здоров’я чи в приватній клініці;  

- втрати заробітку, який потерпілий міг отримати, якби не зазнав 

ушкодження здоров’я, в тому числі втрату потенціалу до заробітку (наприклад, 

якщо потерпілий більше не зможе виконувати свою поточну роботу або якщо 

потерпілий втратив працю з причини хвороби, залишився безробітним, а з причин 

хвороби вартість потерпілого на ринку праці знизилась);  

- вік потерпілого, адже кількість років, що залишилось прожити людині 

похилого віку та молодій людині, відрізняється, а це, в свою чергу, впливає на 

розмір потенційного заробітку особи.  

Суди Великобританії також орієнтуються на прецеденті справи, в яких уже є 

орієнтовна сума компенсації, яка визначена щодо подібної ситуації. Причому в 

рішенні остаточний розмір компенсації визначається по кожному різновиду шкоди 

(у тому числі щодо психологічної травми) визначається окремо. Зазвичай розмір 

відшкодування завданої психологічної травми значно менший за розмір 

відшкодування шкоди за завданий фізичний біль та страждання (приблизно на 30-

50%) [54, с. 37-38]. 

Вважаємо, що й українським судам та практикуючим юристам для 

належного захисту прав та інтересів громадян та юридичних осіб дуже потрібно 

мати чітке узагальнення судової практики рекомендації щодо розрахунку сум 
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компенсацій немайнової шкоди із справ щодо правовідносин у сфері охорони 

здоров’я, надане вищими судовими інстанціями України. 

Заклад охорони здоров’я, який відшкодував шкоду, завдану своїм 

працівником або працівниками, має право зворотної вимоги (регресного позову) до 

винної особи (медичного працівника, який безпосередньо брав участь у лікуванні 

пацієнта) у розмірі виплаченого відшкодування, що значно полегшує судовий 

процес, адже відпадає потреба у визначенні відсотка солідарної відповідальності 

кожного із заподіювачів шкоди (ч. 1 ст. 1191 ЦК України). Регрес у сфері 

цивільно-правової відповідальності медичних організацій – це можливість 

медичної організації, яка відшкодувала шкоду, заподіяну пацієнтові при наданні 

медичної послуги, зворотної вимоги стягнення у розмірі виплаченого 

відшкодування з працівника цієї установи – конкретного заподіювана шкоди [273, 

с. 104]. Регресна вимога до медичного працівника може бути пред’явлена протягом 

трьох років, з дня виконання зобов’язання про відшкодування шкоди 

(відшкодування в натурі, виплати суми періодичних платежів тощо) (п. 8 

Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами 

цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди») [227]. Хоча ще сьогодні 

на практиці трапляються випадки помилкового визначення кола відповідачів у 

медичних справах, зокрема у судовій практиці зустрічаються випадки, коли у 

справах щодо відшкодування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної 

неналежним наданням медичної послуги, співвідповідачами визначають заклад 

охорони здоров’я та медичного працівника, який надавав медичну послугу 

пацієнтові. 

На практиці також існують випадки, коли суб’єктами відповідальності 

можуть бути і самі медичні працівники. А у разі захисту прав особи на здоров’я та 

життя у Європейському суді з прав людини суб’єктом відповідальності буде 

держава Україна [206, с. 10]. 

Особливими учасниками відшкодування заподіяння моральної шкоди при 

наданні медичних послуг можуть бути страхові компанії, які безпосередньо не є 

суб’єктами відповідальності. Саме страхові компанії повинні взяти на себе тягар 
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відшкодування моральної шкоди заподіяної внаслідок правопорушення при 

наданні медичних послуг. Але в такому випадку, обов’язок відшкодувати 

моральну шкоду може покладається на страховика, тільки коли виконавець 

медичних послуг застрахував свою цивільну відповідальність або відповідальність 

своїх медичних працівників. 

Саме вимоги про відшкодування моральної шкоди внаслідок надання 

медичної послуги неналежної якості є одним з найпопулярніших способів захисту 

своїх порушених прав в цій сфері. Для прикладу можна навести справу, що 

розглядалася Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська в 2009 році. У 

червні 2007 року позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про 

відшкодування моральної шкоди посилаючись на те, що 09.03.2004 року він 

звернувся до відповідача із скаргами на погіршення зору та йому було проведено 

лазерну операцію, проте покрашення зору не відбулося, а навпаки зір лівого ока 

впав до 1%. Незважаючи на значні погіршення зору спеціалістами 

Офтальмологічного центру було запропоновано позивачу з’являтися на 

спостереження раз на три місяці. Протягом наступних двох років спеціалістами 

Офтальмологічного центру не було рекомендовано необхідне лікування 

прогресуючої хвороби, що призвело до втрати зору на лівому оці і лише через 2,5 

роки позивача було направлено на проведення хірургічної операції глаукоми. 

Після лікування в Офтальмологічному центр позивач звернувся за медичною 

допомогою до Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова, де 

йому було поставлено діагноз запущена відкрито кутова глаукома, атрофія 

зорового нерву лівого ока та 15 серпня 2006 року позивачу була зроблена 

хірургічна операція. За медичним висновком фактична втрата лівого ока склала 

59%. Після того позивачу була встановлена третя група інвалідності. Позивач 

вважає, що своєю бездіяльністю, яка призвела до втрати позивачем зору, 

відповідач завдав йому моральної шкоди, яку він оцінює у 295000 грн. З 

розрахунку 5000 грн. за один втрачений відсоток зору. Просив стягнути з 

відповідача на його користь моральну шкоду у розмірі 295000 грн. 
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Ухвалою суду від 17 грудня 2007 року до участі у справі в якості третьої 

особи було залучено директора ТзОВ «Зіниця» ОСОБА_2. В судовому засіданні 

позивач та представник позивача підтримали позовні вимоги та просили 

задовольнити. 

Представник відповідача у судове засідання з’явився. Позовні вимоги не 

визнав. Суду пояснив, що відношення між сторонами виникли з договору про 

надання медичних послуг, що підтверджується здійсненням самої послуги та 

оплатою за неї. Позивач звернувся до ТзОВ «Зіниця» 09 березня 2004 року. За 

результатами обстеження 10,12,13 березня 2004 року був встановлений діагноз: 

відкрита кутова глаукома, міопія слабкого ступеню і проведена лазерна 

маніпуляція для компенсації внутрішньо очного тиску. Спеціалістами ТзОВ 

«Зіниця» були надані рекомендації щодо медикаментозного лікування 

захворювання та спостереження за місцем проживання. Позивач повторно 

звернувся до ТзОВ «Зіниця» тільки 21 липня 2006 року і йому було рекомендоване 

хірургічне втручання виходячи із стану здоров’я на момент звернення. 

Представник відповідача вважає, що позивач одержав в березні 2004 року ту 

послугу, за якою він звертався і яку він потребував за станом свого здоров’я на той 

час і погіршення зору виникло з вини самого позивача, який не виконав 

рекомендації спеціалістів. Просив відмовити позивачу у задоволенні позову. 

Позивач, звернувшись до Офтальмологічного центру ТзОВ «Зіниця» з приводу 

погіршення зору, мав за мету отримати кваліфіковану медичну допомогу. 

Спеціалістами центру не було роз’яснено позивачу те, що в Офтальмологічному 

центрі надається тільки та допомога, обсяг якої визначає сам пацієнт, та не 

роз’яснено його право на звернення за кваліфікованою медичною допомогою до 

іншого медичного закладу. 

Суд не міг прийняти до уваги посилання представника відповідача та третьої 

особи, що позивачу надавалася лише та допомога та проводилися лише ті 

лікувальні заходи, які він обирав, оскільки позивач не має медичної освіти, не 

може самостійно визначати обсяг та вид необхідної медичної допомоги і звернувся 

до даного лікувального закладу з метою отримати кваліфіковану медичну 
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допомогу, а саме: встановлення діагнозу та обрання методів лікування даної 

хвороби. 

Бездіяльність відповідача призвела до втрати позивачем 59% зору на лівому 

оці. Все це завдало позивачеві моральної шкоди, оскільки це є непоправне 

погіршення здоров’я, яке породжує у позивача страх повної сліпоти, завдає йому 

багато незручностей у повсякденному житті, розвиває комплекс неповноцінності 

та загрожує втрати ним своєї основної роботи, пов’язаної саме із зоровою 

функцією. Суттєва втрата зору призвела до порушення нормальних життєвих 

зв’язків позивача. Моральна шкода крім того, виразилася у фізичному болю та 

стражданнях, які зазнав позивач у зв’язку із значним ушкодженням здоров’я. Тому 

суд в результаті вирішив, що позовні вимоги обґрунтовані та підлягають 

задоволенню [295]. 

В науковій літературі приділяється значна увага зобов’язанню з 

відшкодування моральної шкоди, заподіяної в сфері медичних послуг, яке виникає 

із закріпленого статтею 14 Європейської хартії прав пацієнтів права на 

компенсацію. Це право полягає у наступному: 

«Кожен має право на отримання протягом розумного короткого строку 

достатньої компенсації у випадку спричинення йому/їй фізичної (або моральної та 

психологічної) шкоди діями медичного закладу» [21, с. 286]. 

Також право на відшкодування моральної шкоди виникає у особи згідно з 

статтею 22, 23, 1168 ЦК України, Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я» та інших законодавчих актів, зокрема: 

 «Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного 

права, має право на їх відшкодування» (ст.22 ЦК).  

 «Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої 

внаслідок порушення її прав» (ст.23 ЦК). 

 «Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи» (ст.1168). 
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 У п.1 ст. 6 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» зазначається, що «кожний громадянин України має право на 

охорону здоров’я, що передбачає… відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди». 

 Концепцією управління якістю медичної допомоги у галузі охорони 

здоров’я в Україні на період до 2020 року, затвердженою Наказом МОЗ України 

передбачено, що завданням Концепції є, в тому числі, забезпечення відшкодування 

у випадку медичної шкоди». 

Відшкодування моральної шкоди за порушення умов договору про надання 

медичних послуг буде можливим у випадку, якщо ці умови, що погоджені 

сторонами, передбачають право відшкодувати моральну шкоду при їх порушенні.  

Окремо варто згадати про так зване «правомірне заподіяння шкоди» під час 

надання медичних послуг, оскільки це обставина, яка виключає відшкодування 

будь-якої шкоди, в тому числі і моральної.  

У зазначених та схожих випадках пацієнт дає згоду на заздалегідь ризиковані 

та шкідливі медичні втручання. Однак при дотриманні з боку медичного закладу 

(медичного працівника) усіх вимог та стандартів здійснення медичних втручань 

таку шкоду здоров’ю можна вважати правомірною. Тобто у такому разі пацієнт не 

може розраховувати на якісь компенсації чи відшкодування. Основне завдання 

медичних закладів (приватно практикуючих лікарів) – юридично правильно 

зафіксувати згоду пацієнта на застосування таких шкідливих втручань та його 

поінформованість щодо заздалегідь передбачуваних негативних наслідків. 

Норми чинного законодавства окремо таких випадків звільнення від 

відповідальності не передбачають, але й не заперечують їх. Доведення факту 

нанесення моральної шкоди та наявності причинно-наслідкового зв’язку є дуже 

специфічним, тому позивачу непросто сформувати необхідну доказову базу для 

підтвердження наявності моральної шкоди та підтвердження причинно-

наслідкового зв’язку між діями (бездіяльністю) відповідача та негативними 

наслідками для позивача у вигляді моральної шкоди. 

Наприклад, згідно з матеріалами цивільної справи за позовом ОСОБИ_1 до 

ТзОВ Науково медична фірма «Авіцена» про відшкодування матеріальної та 
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моральної шкоди, позивачка в обґрунтування своїх вимог вказує, що в їй як 

інваліду першої групи завдана значна моральна шкода, яка полягає у душевних 

стражданнях, яких вона зазнала у зв’язку з неналежним лікуванням та 

пошкодженням здорових зубів. Це стало причиною її моральних та психічних 

страждань, заподіяння фізичного болю, викликало у неї постійні нервові стреси, 

вона втратила душевний спокій та рівновагу, відчуває постійний дискомфорт при 

спілкуванні з рідними та оточуючими людьми. Не може вільно ходити по вулиці і 

змушена звертатися до психолога і адвоката. 

В судовому засіданні позивачка та представник позивача позовні вимоги 

збільшили та в кінцевому результаті просили стягнути з відповідача моральну 

шкоду в розмірі 130000 гривень. Але ОСОБА_1 не надала до суду доказу тому, що 

між нею та ТзОВ Науково медична фірма «Авіцена» укладався договір про 

надання стоматологічних послуг, а саме вживляння імплантатів з обох боків 

щелепи, оскільки відповідно до медичної карточки та свідчень свідків ОСОБИ_2, 

ОСОБИ_3, ОСОБИ_4, ОСОБИ_5, ОСОБИ_6, - ОСОБА_1 погодилася на отримання 

інших стоматологічних послуг. Крім того вона з’являлася на консультацію в 

лікувальний заклад та в подальшому проходила 11 курсів лікування, претензій 

протягом цього часу не заявляла, після кожного курсу лікування проводила оплату 

за надані стоматологічні послуги. 

Тому суд дійшов до висновку, що позивачем не надано доказу тому, що 

діями Науково медична фірма «Авіцена» порушено її права. Відповідно у 

задоволенні позову ОСОБІ_1 було відмовлено [294]. 

На практиці доволі часто виникають питання, що пов'язані з розміром 

відшкодування моральної шкоди. На жаль, ЦК України залишає питання про 

встановлення розміру відшкодування моральної шкоди без належного правового 

врегулювання. Передбачено, що моральна шкода відшкодовується грішми, іншим 

майном або в інший спосіб. Щодо розміру грошового відшкодування моральної 

шкоди, то законодавець зазначає, що його визначає суд залежно від характеру 

правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення 

здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня 
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вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для 

відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, що мають істотне 

значення. А це означає, що при встановленні розміру такого відшкодування ані 

суд, ані сторони не матимуть жодних законодавчих передумов для його 

визначення [98]. 

Розмір відшкодування моральної (нематеріальної) шкоди, відповідно до 

чинного законодавства України, може бути як в грошовій, так і в іншій 

матеріальній формі. У поняття «інша матеріальна форма» відшкодування 

моральної шкоди входить придбання телевізора, автомобіля, протезів, путівок в 

лікувально-оздоровчі заклади та інше, що дає можливість компенсувати 

хвилювання з приводу втрати певних можливостей [141]. 

Законодавці залишили за судом право вирішувати належність та розмір 

відшкодування моральної шкоди, оскільки в чинному законодавстві чітких меж 

такого розміру не передбачено. У зв’язку з чим у потерпілих виникає упереджена 

оцінка своїх понесених страждань, що породжує виникнення нових спорів. З 

огляду на це, необхідно розробити принципи мінімальної та максимальної межі 

визначення розміру оцінки моральної шкоди. Це дасть можливість судам реально 

оцінити та призначити потерпілому відшкодування моральної шкоди. Визначаючи 

розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди, суд повинен наводити в 

рішенні відповідні мотиви. 

Реалізуючи своє право на відшкодування моральної шкоди, важливою є 

правильна оцінка моральних страждань особи. Вони не можуть бути оцінені з 

позицій настільки узагальнених, як фізичні, і для того, щоб вони могли бути 

компенсовані виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, 

необхідно ретельне і всебічне вивчення обставин заподіяння шкоди, особистості 

заподіювача шкоди й особи, яка зазнала страждань, тобто важливо максимально 

індивідуалізувати підхід до оцінки моральних страждань.  
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Висновки до Розділу 4 

 

1. Поняття медична помилка етимологічно включає у себе лише таку 

категорію медичних працівників як лікарі, у той час як допущена вона може бути 

будь-яким медичним працівником, тож при застосуванні її у юридичній практиці 

слід використовувати термін «медична помилка» або «професійна помилка». Отже, 

медична помилка – це дії (бездіяльність) медичного працівника (медичної 

установи), які спричинили шкоду здоров’ю пацієнта чи потягли за собою його 

смерть і могли бути передбачені та усунуті в процесі надання медичної послуги.  

2. У юриспруденції відсутня класифікації медичних помилок. Умовно їх 

слід поділити за такими ознаками:  

 діагностичні помилки (помилки при розпізнаванні захворювань і їх 

ускладнень, помилковий діагноз, неправильне формулювання діагнозу, неповне 

обстеження пацієнта, недбалість і поспіх в обстеженні);  

 лікувальні помилки, коли хворому призначається лікування або 

оперативне втручання, яке не відповідає істинному характеру захворювання, і в 

той же час не проводиться показана і необхідна терапія;  

 технічні помилки (прорахунки при проведенні діагностичних і 

лікувальних процедур, операцій); 

 організаційні помилки (недоліки в організації тих чи інших видів 

медичних послуг); 

 деонтологічні помилки (помилки у поведінці лікаря, у його спілкуванні 

з хворими, тобто недотримання лікарем етики лікарської практики);  

 помилки у заповненні медичної документації.  

3. Пропонуємо доповнити Закон України «Основи законодавства України 

про охорону здоров'я» наступною статтею: «Медична помилка – це винні дії чи 

бездіяльність медичного працівника (медичної установи), які надають медичні 

послуги, що виражаються в неправильно поставленому діагнозі, неправильному 

виборі методу або засобів лікування, порядку їх здійснення, що призвело до 

заподіяння шкоди здоров'ю пацієнта, при відсутності в діях (бездіяльності) 
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медичного працівника умислу чи інших ознак складу кримінального 

правопорушення».  

4. До помилок, що спричинені об’єктивними факторами і не впливають 

на протиправність поведінки, слід відносити дії (бездіяльність) медичних 

працівників, що не порушують встановлені законом та підзаконними актами 

правила, але заподіяли шкоду здоров’ю пацієнта чи його смерть внаслідок: 

 недосконалості медичної науки на даному етапі її розвитку; 

 здійснення медичного втручання в умовах надзвичайних обставин, 

спричинених стихійним лихом; 

 об’єктивних труднощів діагностики деяких захворювань; 

 атипового розвитку захворювання, індивідуальних аномалій 

анатомічної будови тіла чи функціонування організму пацієнта; 

 алергічних реакцій, які неможливо було передбачити при 

стандартному медичному втручанні (діагностуванні чи лікуванні). 

5. Незважаючи на те, що найпоширенішою підставою виникнення 

відносин з надання медичної послуги між медичним закладом (лікарем) і 

пацієнтом є договір, відповідальність, яка настає для сторін при невиконанні чи 

неналежному виконанні зобов’язань в сфері надання медичних послуг, може мати 

договірний та деліктний характер. Як свідчить судова практика, при вирішенні 

судами спорів з приводу відшкодування шкоди, пов’язаної із неналежним 

наданням медичних послуг, застосовуються правила недоговірних (деліктних) 

зобов’язань.  

6. У виключних випадках надання медичної послуги може носити 

примусовий характер. Йдеться про епідемії, психічні хвороби, інфекційні хвороби 

тощо. Надання медичної послуги в даному випадку пов’язано з примусовою 

ізоляцією. Рішення про ізоляцію приймає, як правило, суд. У даному випадку 

приватні відносини переходять в площину публічно-правових. У публічно-

правових відносинах свобода вибору лікаря чи закладу пацієнтом обмежується. 

Однак медична послуга надається так, як і в рамках договору, виходячи з 

необхідності застосування лікарств та медичних засобів. Якщо виникають деліктні 
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відносини за шкоду, завдану неналежним наданням медичної послуги, 

відповідальність повинна нести держава. Це може бути, зокрема, у разі надання 

медичної послуги військовослужбовцям. 

7. Протиправними можна вважати такі дії лікаря, які не відповідають 

нормативно встановлених вимогам, стандартам, інструкціям з надання медичних 

послуг, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері 

охорони здоров’я, умовам договору, а також загальноприйнятим і науково 

обґрунтованим вимогам, що сформувалися протягом тривалого часу у медичній 

науці. 

Протиправність поведінки виконавця медичної послуги може проявлятися у 

двох формах: протиправна дія (активна форма) і протиправна бездіяльність 

(пасивна форма). Дію виконавця медичної послуги слід вважати протиправною у 

тому випадку, якщо вона заборонена законом, іншим правовим актом або 

суперечить закону, іншому правовому акту та умовам договору про надання 

медичних послуг. 

8. Порушення договірних обов’язків є підставою договірної 

відповідальності. Шкода за лікарські помилки відшкодовується за правилами 

делікту. Таким чином, слід розрізняти протиправність, як порушення договірних 

обов’язків і протиправну поведінку, яка має ознаки делікту. В першому випадку 

йдеться про договірну відповідальність, в другому – деліктну. Договором 

регулюються взаємовідносини лікаря (лікарської установи) з пацієнтом. Але обсяг 

втручання в сферу здоров'я визначає лікар. Сам пацієнт не може самостійно 

об’єктивно визначити стан свого здоров'я.  

9. Слід розрізняти зовнішню і внутрішню дбайливість. Під зовнішньою 

дбайливістю розуміють відповідність медичних послуг медичним стандартам і 

досягненням науки. При застосуванні нових методів вимагається особлива 

уважність. Діагноз і лікування повинні відповідати очікуванням медицини певного 

фахового напрямку. Внутрішня дбайливість ( синонім – старанність, 

турботливість) полягає в інтелектуально-емоційному стані медика щодо розуміння 

небезпеки для пацієнта. 
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Загалом поняття медичного стандарту не завжди чітко конкретизує медичні 

послуги. Особливо це властиво новим методам лікування. Сторони, виходячи з 

диспозитивних начал приватного права можуть відступити від погоджених 

стандартів. Це стосується, зокрема, відповідальності. Пацієнт може відмовитися 

від окремих медичних маніпуляцій, передбачених стандартами і не оплачувати їх в 

договорі.  

10. Шкода може бути матеріальною і моральною. Вона може бути 

елементом деліктної і договірної відповідальності. Порушення договірних 

обов’язків може співпадати із складом деліктної відповідальності. Це має місце, 

коли внаслідок порушення договірного обов’язку заподіяна шкода пацієнту. При 

цьому слід розрізняти обов’язки суб’єктивні, які базуються на змісті договору про 

надання медичної допомоги і обов’язки, що охоплюються переліком підстав 

виникнення деліктного зобов’язання.  

11. Під моральними стражданнями слід розуміти пережиті особою почуття 

приниження, роздратування, пригніченості, гніву, сорому, розпачу, 

неповноцінності, стану психологічного дискомфорту, які можуть бути викликані 

заподіянням шкоди у сфері надання медичних послуг, у тому числі спотворенням 

відкритих частин тіла людини шрамами та рубцями; розкриттям медичної 

таємниці тощо. 

12. Лікар-інтерн несе відповідальність за виконання медичних послуг 

відповідно до медичних стандартів. При цьому він повинен порядок виконання 

процедури (операції) погоджувати з керівником медичної структури. Якщо 

порушені медичні стандарти без вини інтерна, він не буде суб’єктом 

відповідальності. Тому операційні маніпуляції в таких випадках повинні 

документуватися. 

13. За медичні помилки відповідальний лікар, який вчиняє медичні 

маніпуляції. Якщо помилка допущена при здійсненні маніпуляцій кількома 

лікарями, вони будуть відповідати солідарно. У разі проведення не пов’язаних між 

собою медичних дій, слід встановити, яке порушення допущене конкретним 

лікарем. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукового завдання, яке виявилось у системно-структурному 

дослідженні договірних зобов’язань у сфері надання медичних послуг, в результаті 

чого було сформульовано низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на 

досягнення зазначеної мети:  

1. У системі джерел права, які регулюють відносини з охорони здоров'я та 

надання медичних послуг, можна виокремити три рівні: універсальний, 

комплексний і спеціалізований. До універсального належать, насамперед, 

міжнародно-правові акти, які містять положення, спрямовані на врегулювання 

відносин у сфері прав людини. До комплексного належать нормативно-правові 

акти, які регулюють відносини в медичній сфері, в тому числі прийняті 

відповідно до міжнародних договорів, підписаних Україною. Спеціалізований 

рівень охоплюється нормативними актами, які покликані регулювати 

безпосередньо відносини в сфері охорони здоров'я та надання медичних послуг.  

2. Право на охорону здоров'я є особистим немайновим правом фізичної 

особи. Однією з форм реалізації права на охорону здоров'я є договори про надання 

медичної допомоги (послуги), які мають цивільно-правовий характер. Укладення 

останніх залежить від обсягу дієздатності фізичних особи. В ч.2 ст.284 Цивільного 

кодексу України зазначено, що фізична особа, яка досягла 14 років і яка звернулася 

за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів 

лікування відповідно до його рекомендацій. Однак, в ст. 32 Цивільного кодексу 

України серед правочинів, які може вчинити неповнолітня особа відсутні договори 

про надання медичних послуг для реалізації цього права. У зв’язку з чим необхідно 

доповнити ч. 1 ст. 32 Цивільного кодексу України п. 5, в якому передбачити право 

неповнолітнього самостійно укладати договори про надання медичних послуг. 
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3. Зміст категорії права на медичну допомогу охоплює чотири основні групи 

прав: право на охорону здоров'я; право на медичні послуги; право на медичну 

інформацію та право на медичне страхування. Право на медичну допомогу – це 

система правових норм, що регулюють відносини з приводу збереження, 

підтримки та зміцнення здоров'я.  

4. Суб’єктами правовідносин з надання медичних послуг є лікувальний 

заклад або медичний працівник (практикуючий лікар) і пацієнт – фізична особа. 

Об’єктом правовідносин з надання медичних послуг є дія або сукупність дій 

зобов’язаної особи – послугодавця, а саме: медичної установи чи особи, яка 

займається ліцензованою медичною практикою, визначені договором про надання 

медичних послуг. 

Зміст правовідношення з надання медичних послуг складають права і 

обов’язки сторін, спрямовані на досягнення результату, визначеного предметом 

договору про надання медичних послуг. 

5. Законодавчо закріплене поняття «медична допомога» не слід 

ототожнювати з поняттям «медична послуга». У зв’язку з цим вважаємо, що 

медична послуга – це визначена договором дія чи комплекс дій лікаря (медичної 

установи) – послугодавців, спрямована на діагностику, лікування або профілактику 

лікування захворювання, яка є самостійним виокремленим об’єктом і має вартісну 

оцінку. 

6. Право на охорону здоров'я – особисте немайнове право людини, яке 

забезпечується публічно-правовими і приватно-правовими засобами. Надання 

медичної послуги регулюється в приватно-правовій площині методами і засобами, 

властивими цивільному праву. Механізм регулювання медичних послуг охоплює 

регулятивні та охоронні правовідносини. Особливості регулювання їх виникнення, 

функціонування, припинення зумовлюють необхідність дослідження, виходячи з 

методологічних засад комплексного характеру. Такий методологічний підхід слід 

розуміти як цілісне правове явище, що складається з окремих приватно-правових 

методів і має на меті визначення сутності окремих правових категорій, підстав 



375 
 

виникнення коментованих правовідносин, їх динаміки, правових наслідків 

порушення учасниками цих правовідносин своїх обов’язків.  

7. Цивільно-правовий договір про надання медичних послуг є підставою 

виникнення прав і обов’язків лікаря (медичного закладу) і пацієнта. Такий договір 

має термін чинності, визначає права і обов’язки сторін. Договір про надання 

медичних послуг можна розглядати як домовленість, за якою одна сторона (лікар, 

медичний заклад) зобов’язується надати відповідну медичну послугу за 

зверненням іншої сторони (пацієнта), спрямовану на відновлення та підтримання 

його здоров'я, а пацієнт зобов’язується сплатити за неї грошову суму, визначену в 

договорі. 

8. Стороною договору про надання медичних послуг можуть бути особи, які 

досягли 14-річного віку. За осіб молодших 14 років, договір можуть укладати їх 

законні представники. Можлива ситуація, коли особа досягла 14-річного віку, але 

не є платоспроможна, в такому випадку оплату здійснюватимуть батьки, 

піклувальники, усиновлювачі. Це стосується відповідальності їх за невиконання 

договору. Водночас, у разі медичної помилки сам неповнолітній може заявляти 

претензії до медичного закладу. 

9. Виконавцем послуги, яким виступає медичний заклад, є юридична особа, 

незалежно від форми власності та організаційно-правової форми або її 

уповноважений відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення 

медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії відповідно до 

напрямку професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, або 

фізична особа, що провадить незалежну професійну діяльність, здійснюючи 

медичну практику відповідно до закону. 

Пропонуємо доповнити ст. 3 Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров'я» наступним змістом: 

«Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров'я. 

Самозайняті фізичні особи, що провадять незалежну професійну діяльність і 

одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку у сфері охорони 

здоров'я». 
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10. Розроблено внесення змін до Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров'я», доповнивши ст. 39: «Під медичною 

інформацією слід розуміти інформацію про стан здоров'я фізичної особи, а 

також, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів; 

прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявності ризику для 

життя і здоров'я; інформацію, що міститься в історії хвороби та інших 

відповідних медичних документах, що стосуються стану здоров'я та можуть 

слугувати для подальшого її лікування; інформацію про наявні у сучасній 

медицині засоби лікування, методи діагностики, профілактики захворювань». 

Медична інформація повинна відповідати наступним вимогам: доступності, 

своєчасності, достовірності, повноті.  

11. Пропонуємо внести зміни до ч. 1 ст. 285 ЦК України та викласти її в 

наступній редакції: 

«Стаття 285. Право на інформацію про стан свого здоров’я: 

Ч.1 Повнолітня та неповнолітня фізична особа має право на достовірну і 

повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з 

відповідними медичними документами, що стосуються її здоров'я». 

Необхідно внести зміни і до Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров'я», зокрема в ч. 1 ст. 39 такого змісту: 

«Фізична особа (пацієнт) та його законні представники мають право на 

отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров'я, у тому 

числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що 

стосуються його здоров'я». 

12. Запропоновано передбачити в Законі України «Про трансплантацію 

органів та інших анатомічних матеріалів людині» статтю «Умови та порядок взяття 

анатомічних матеріалів у померлих осіб для трансплантації та (або) виготовлення 

біоімплантатів» такого змісту: 

«Кожна повнолітня дієздатна особа може дати письмову згоду або незгоду 

стати донором анатомічних матеріалів у разі своєї смерті. Якщо фізична особа при 

житті не залишила заяви про заборону, то її органи можуть після смерті бути 
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донорськими. У померлих малолітніх та неповнолітніх осіб анатомічні матеріали 

можуть бути взяті лише за згодою їхніх батьків. У померлих недієздатних осіб 

анатомічні матеріали можуть бути взяті лише за згодою їхніх законних 

представників. Не допускається взяття анатомічних матеріалів у померлих, особа 

яких не встановлена та осіб, які загинули внаслідок насильницьких кримінально 

караних дій». 

13. Сформульоване визначення поняття договору про надання хірургічних 

послуг як домовленість, за якою одна сторона (виконавець) зобов’язується за 

завданням другої сторони (замовника) із дотриманням законодавства про охорону 

здоров’я надати хірургічні послуги, які можуть полягати у профілактиці, 

діагностиці, лікуванні хвороб і травм, для здійснення яких застосовують мануальні 

(ручні) та інструментальні (оперативні) методи, а замовник зобов’язується 

оплатити виконавцеві зазначені послуги, якщо інше не встановлено договором або 

законом. 

14. Договір про надання послуг у пластичній хірургії – це домовленість, за 

якою одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони 

(замовника) із дотриманням законодавства про охорону здоров’я надати послугу в 

пластичній хірургії, яка може полягати у профілактиці, діагностиці, лікуванні та 

усуненні косметологічних дефектів, що проявляються у зв'язку з хворобами, 

травмами, патологічними станами, відповідній реабілітації, задоволенні інших 

естетичних потреб, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену 

послугу, якщо інше не встановлено договором або законом. 

15. Сформульоване визначення поняття договору про надання 

стоматологічних послуг як домовленість, за якою одна сторона (виконавець) 

зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) із дотриманням 

законодавства про охорону здоров’я, надати послугу стоматологічного характеру, 

яка спрямована на профілактику захворювань зубів, слизової оболонки, органів 

ротової порожнини, щелеп і обличчя, частково шиї (щелепно-лицевої ділянки) їх 

діагностику та лікування, що має самостійне закінчене значення, а замовник 
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зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено 

договором або законом. 

16. Визначено поняття договору про донорство крові та її компонентів, 

згідно з яким одна сторона (донор) здає кров або її компоненти для подальшого 

безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення відповідних 

лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях другій стороні 

(спеціалізованим установам і закладам переливання крові та відповідним 

підрозділам закладів охорони здоров'я), які зобов’язані переробити і зберігати 

донорську кров і сплатити за неї визначену договором або законом грошову суму. 

17. Згідно з договором про вилучення гомотрансплантатів або анатомічних 

матеріалів одна сторона (донор) погоджується на вилучення у нього 

гомотрансплантатів або анатомічних матеріалів другою стороною (медичною 

установою), яка здійснює таке вилучення, для пересадки третій стороні 

(реципієнту) та (або) виготовлення біоімплантатів. 

18. Визначено поняття договору про надання терапевтичних послуг, згідно з 

яким одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони 

(замовника) із дотриманням законодавства про охорону здоров’я надати послугу 

терапевтичного характеру, що полягає у встановленні та лікуванні етіології, 

патогенезу та клінічних проявів захворювань внутрішніх органів, їхньої 

діагностики, профілактики та реабілітації, а замовник зобов’язується оплатити 

виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором або законом. 

19. Сформульоване доктринальне визначення поняття договору про надання 

послуг екстракорпорального запліднення, згідно з яким одна сторона лікар 

(медична установа) зобов’язується надати відповідну медичну послугу, за 

зверненням іншої сторони (пацієнта) із застосуванням допоміжних 

репродуктивних технологій, у ході яких яйцеклітини запліднюються спермою поза 

межами організму, а пацієнт зобов’язується сплатити за неї грошову суму, 

погоджену сторонами.  

20. Договір про застосування допоміжних репродуктивних технологій є 

домовленістю, за якою одна сторона (лікар, медична установа) зобов’язується 



379 
 

надати відповідну медичну послугу із застосуванням допоміжних репродуктивних 

технологій, а друга сторона (замовник) зобов’язується сплатити за неї грошову 

суму, погоджену сторонами. 

21. Сформульоване визначення договору про надання реабілітаційних послуг 

як домовленість, за якою одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням 

другої сторони (замовника) із дотриманням законодавства про охорону здоров’я, 

надати реабілітаційні послуги з комплексним та скоординованим використання 

медичних та професійних заходів для тренування або перепідготовки пацієнта до 

відповідного рівня функціональних можливостей, а замовник зобов’язується 

оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором або 

законом. 

22. Протиправними можна вважати такі дії лікаря, які не відповідають 

нормативно встановлених вимогам, стандартам, інструкціям з надання медичних 

послуг, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері 

охорони здоров’я, умовам договору, а також загальноприйнятим і науково 

обґрунтованим вимогам, що сформувалися протягом тривалого часу у медичній 

науці. Протиправність поведінки виконавця медичної послуги може проявлятися у 

двох формах: протиправна дія (активна форма) і протиправна бездіяльність 

(пасивна форма). Дію виконавця медичної послуги слід вважати протиправною у 

тому випадку, якщо вона заборонена законом, іншим правовим актом або 

суперечить закону, іншому правовому акту та умовам договору про надання 

медичних послуг. 

23. Під моральними стражданнями слід розуміти пережиті особою почуття 

приниження, роздратування, пригніченості, гніву, сорому, розпачу, 

неповноцінності, стану психологічного дискомфорту, які можуть бути викликані 

заподіянням шкоди у сфері надання медичних послуг, у тому числі спотворенням 

відкритих частин тіла людини шрамами та рубцями; розкриттям медичної 

таємниці тощо. 

24. Чинне законодавство України не містить норм, присвячених 

безпосередньо договірній формі регулювання відносин з надання медичних послуг. 
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Пропонуємо доповнити Закон України «Основи законодавства України про 

охорону здоров'я» розділом V-1 та Книгу п’яту, Розділу ІІІ Цивільного кодексу 

України главою 63-1: «Загальні положення договору про надання медичних 

послуг. 

Стаття 907-1. Договір про надання медичних послуг 

1. За договором про надання медичних послуг одна сторона (лікар, 

медичний заклад) зобов’язується вчинити дії медичного характеру за зверненням 

іншої сторони (пацієнта), спрямовані на відновлення та підтримання його здоров'я, 

а пацієнт зобов’язується сплатити за неї грошову суму, погоджену сторонами. 

Стаття 907-2. Предмет договору про надання медичних послуг 

1 Предметом договору про надання медичних послуг є вчинення 

виконавцем певних дій лікувально-медичного спрямування для профілактики 

захворювань, діагностики, лікування, реабілітації фізичної особи з метою 

реалізації її права на охорону здоров'я. 

Стаття 907-3. Сторони у договорі про надання медичних послуг 

1. Виконавець медичних послуг: 

- Заклад охорони здоров’я – юридична особа будь-якої форми власності 

та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним 

завданням яких є надання медичних послуг населенню на основі відповідної 

ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників. 

- Медичні працівники, які одержали відповідну ліцензію у 

встановленому законом порядку на діяльність у сфері охорони здоров'я. 

2. Пацієнтом є фізична особа, яка звернулася та/або якій надається 

медична послуга закладами охорони здоров'я та/або медичними працівниками. 

3. Замовник медичних послуг – юридична або фізична особа, яка 

замовляє медичні послуги для третьої особи – пацієнта. Пацієнтом може бути 

лише фізична особа. 

Стаття 907-4. Форма договору про надання медичних послуг 

1. Договір про надання медичних послуг укладається у письмовій формі. 
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2. Письмова згода пацієнта, квитанція, заповнена медичним працівником у 

медичному закладі, медична карта та інші письмові документи є підтвердженням 

договірних відносин між виконавцем медичних послуг та замовником. 

Стаття 907-5. Плата за договором про надання медичних послуг 

1. Розмір плати встановлюється за згодою сторін в порядку, 

передбаченому договором про надання медичних послуг, якщо законом не 

встановлені відповідні тарифи з надання медичних послуг такого виду. Якщо 

розмір плати не встановлений, ціна послуги визначається відповідно до ринкових 

цін.  

Стаття 907-6. Строк договору про надання медичних послуг 

1. Строк договору про надання медичних послуг визначається за 

домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або підзаконними 

нормативно-правовими актами, виходячи з необхідного для досягнення 

позитивного лікувально-реабілітаційного результату терміну лікування або 

повноти встановлення діагнозу чи здійснення належних профілактичних заходів». 
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