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Правове забезпечення єдиного 
медичного простору України: 

до постановки питання 
 

Срал вірфзжлялмї мтмомлз жгм-
омв’я лд жагмвмйщляє гдоеаву, пупні-
йщпрвм, ндодпіфлмгм гомкагялзла.  
Позфзл ракмгм нмймедлля є багарм, 
жажлафу йзхд кйыфмві гві: 

- нм-ндохд, вігпурліпрщ фіркмї 
гдоеавлмї проардгії омжвзрку жакмлм-
гавпрва ном мтмомлу жгмомв’я; 

- нм-гоугд, лдпсмокмваліпрщ 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу Укоаї-
лз,  цм мбукмвйыє наоайдйщлд іплу-
валля гдоеавлмї, кмкулайщлмї, ноз-
варлмї, вігмкфмї кдгзузлз.  

Оплмвз жакмлмгавпрва Укоаїлз 
ном мтмомлу жгмомв'я віг 19 йзпрм-
нага 1992 омку № 2801-XII кіпрярщ 
взжлафдлля, вігнмвіглм гм якмгм 
мтмомла жгмомв'я – уд пзпрдка жатм-
гів, цм жгіиплыырщпя могалакз гдо-
еавлмї вйагз ра могалакз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, їт нмпагмвзкз мпм-
бакз, жакйагакз мтмомлз жгмомв’я, 
сіжзфлзкз мпмбакз - нігнозєкуякз, 
які жаодєпромвалі в упралмвйдлмку 
жакмлмк нмоягку ра мгдоеайз йіудл-
жіы ла ноавм номвагедлля гмпнмгао-

пщкмї гіяйщлмпрі ж кдгзфлмї ноакрз-
кз, кдгзфлзкз ра саокаудврзфлзкз 
ноауівлзкакз, гомкагпщкзкз мб’єг-
лаллякз і гомкагялакз ж кдрмы жбд-
одедлля ра віглмвйдлля сіжімймгіф-
лзт і нпзтмймгіфлзт сулкуіи, мнрз-
кайщлмї ноауджгарлмпрі ра пмуіайщлмї 
акрзвлмпрі йыгзлз ноз какпзкайщ-
ліи бімймгіфлм кмейзвіи ілгзвігуа-
йщліи розваймпрі її езрря. Срарря 33 
галмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру 
«Забджндфдлля лагалля кдгзфлмї 
гмнмкмгз» пвігфзрщ, цм кдгзфла 
гмнмкмга лагаєрщпя вігнмвіглм гм 
кдгзфлзт нмкажалщ номсдпіилм ніг-
гмрмвйдлзкз кдгзфлзкз ноауівлз-
какз, які ндодбуваырщ у роугмвзт 
віглмпзлат іж жакйагакз мтмомлз 
жгмомв’я, цм жабджндфуырщ лагалля 
кдгзфлмї гмнмкмгз жгіглм ж мгдоеа-
лмы вігнмвіглм гм жакмлу йіудлжієы, 
ра сіжзфлзкз мпмбакз - нігнозєк-
уякз, які жаодєпромвалі ра мгдоеайз 
вігнмвіглу йіудлжіы в упралмвйдлмку 
жакмлмк нмоягку і кмеурщ ндодбува-
рз ж узкз жакйагакз у узвійщлм-
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ноавмвзт віглмпзлат. Мдгзфла гм-
нмкмга жа взгакз нмгійяєрщпя ла 
дкпродлу, ндовзллу, врмозллу (пнд-
уіайіжмвалу), родрзллу (взпмкмпндуі-
айіжмвалу), найіарзвлу, кдгзфлу ода-
бійірауіы [1]. 

Фмокайщлм каеуфз, кз бафзкм, 
цм «кдгзфла кмлпрзрууія», як лдоі-
гкм лажзваырщ Оплмвз жакмлмгавпр-
ва Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв'я, 
правзрщ жлак оівлмпрі кіе лаирзнм-
віхзкз нодгправлзкакз: гдоеавлз-
кз, кмкулайщлзкз ра нозварлзкз 
жакйагакз мтмомлз жгмомв’я. Впд уд, 
жгаваймпя б, лахрмвтує ла гукку ном 
одайщлд іплувалля єгзлмгм кдгзфлм-
гм номпрмоу, гд ла оівлзт ноават 
іплуырщ впі взцдндодоатмвалі 
пуб’єкрз. Помрд ла ноакрзуі уд лд 
рак. Позварлі жакйагз каырщ мбкд-
едлу кмейзвіпрщ кмлкуоуварз жа, 
пкаеікм, быгедрлі кмхрз, цм взгі-
йяырщпя ла йікувалля науієлрів. Чз 
жкмед кдгзфла одсмока, цм лаоажі 
номвмгзрщпя в Укоаїлі, жкілзрз пз-
руауіы? 

 Стмед ла рд, як првдогеує 
С. Г. Срдудлкм, цм лзліхліи дран 
кдгзфлмї одсмокз в Укоаїлз лмпзрщ 
бійщх пзпрдклзи таоакрдо, мпкійщкз 
віл номявйяєрщпя лзжкмы таоакрдо-
лзт мпмбйзвмпрди, які вігоіжляырщ 
имгм віг нмндодгліт, жмкодка: 

-нм-ндохд, віл нігкоінйдлзи лм-
окарзвлм-ноавмвзкз жкілакз фзллм-
гм жакмлмгавпрва. Позфмку кмва игд 
лд ном влдпдлля жкіл гм гмнмвлдлщ 
гм іплуыфзт жакмлів, а нмявмы лмвзт 
жакмлів, нмймедлля якзт пноякмвалі 
ла водгуйывалля пупнійщлзт віглм-
пзл у псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі; 

-нм-гоугд, вігбуваєрщпя сакрзфла 
пномба омжгійзрз мбмв’яжкз цмгм 
сілалпувалля кдгзфлмї гмнмкмгз 
кіе гдоеавмы, кіпудвзк пакмвоягу-
валляк ра гомкагялакз Укоаїлз. Бдж 
влдпдлля жкіл гм праррі 49 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз [2, п. 57-58].  

Ммейзвіпрщ війщлмгм кмлкуоу-
валля жа быгедрлі кмхрз, пдодг іл-
хмгм, ноджыкуєрщпя взкмгакз праррі   
38 Оплмвз жакмлмгавпрва Укоаїлз 
ном мтмомлу жгмомв'я. Ммва игд ном 
взбіо йікаоя і жакйагу мтмомлз жгм-

омв'я. Кмелзи науієлр, якзи гмпяг 
фмрзолагуярз омків і якзи жвдолувпя 
жа лагалляк имку кдгзфлмї гмнмкм-
гз, кає ноавм ла війщлзи взбіо йіка-
оя, якцм мпралліи кмед жаномнмлу-
варз пвмї нмпйугз, ра взбіо кдрмгів 
йікувалля вігнмвіглм гм имгм одкм-
кдлгауіи. Кмелзи науієлр кає ноа-
вм, кмйз уд взноавгалм имгм пралмк, 
бурз нозилярзк у бугщ-якмку жа-
кйагі мтмомлз жгмомв'я жа пвмїк вз-
бмомк, якцм уди жакйаг кає кмейз-
віпрщ жабджндфзрз вігнмвіглд йіку-
валля [1].  

Вдгуфз гмпйігедлля агкіліпроа-
рзвлм-ноавмвмгм жакоінйдлля омжкд-
еувалля нмвлмваедлщ оіжлзт уноав-
йілпщкзт йалмк в пзпрдкі мтмомлз 
жгмомв’я, Н.В. Шдвфук првдогеує, 
цм уд нзралля жлатмгзрщпя у оаккат 
взоіхдлля гвмт кйыфмвзт номбйдк 
пуфаплмгм укоаїлпщкмгм ноавм ра 
гдоеавмрвмодлля: агкіліпроарзвлмї 
одсмокз ра одсмокз ноавмвмгм жа-
бджндфдлля мтмомлз жгмомв’я [3, 
п. 22-23].  

Свмєы фдогмы, Р. А. Маигалзк 
првдогеує, цм у псдоі вірфзжлялмї 
мтмомлз жгмомв’я кмела взмкодкзрз 
гдпярщ мплмвлзт ыозгзфлзт взкйз-
ків (фзллзків), цм жукмвйыырщ ноа-
вмвд жабджндфдлля: 1) єгзлмгм кдгз-
флмгм номпрмоу як кйыфмвмгм прал-
гаору; 2) пзпрдкарзжауії жакмлмгав-
прва; 3) ікнйдкдлрауії і гмрозкалля 
кіелаомглм-ноавмвзт лмок; 4) пноа-
вдгйзвмгм, номжмомгм ра вігнмвігайщ-
лмгм уноавйілля пзпрдкмы мтмомлз 
жгмомв’я і внйзву гомкагпщкмпрі ла 
утвайдлля гдоеавлзт оіхдлщ; 5) оів-
лмноавлмпрі гмпруну і багармкалайщ-
лмпрі сілалпувалля; 6) лдмбтіглмї 
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз; 7) взпмкмї 
якмпрі і гмпрунлмпрі йікаопщкзт жапм-
бів, вакузл ра ілхзт ікулмбімймгіф-
лзт ноднаоарів, взомбів кдгзфлмгм 
нозжлафдлля; 8) гіглмпрі кдгзфлмгм 
ноауівлзка, имгм уфапрі у смокувал-
лі пралгаорів кдгзфлмї номсдпії і 
кмлромйы жа їт гмрозкалляк; 9) жа-
тзпру ноава ла мтмомлу жгмомв’я ра 
кдгзфлу гмнмкмгу вігнмвіглм гм 
нозлузнів, взжлафдлзт кмлпрзрууі-
єы; 10) лайделмгм оівля бімбджндкз 
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в коаїлі як пкйагмвмї пвірмвмї пзпрд-
кз бімбджндкз [4, п. 36-37]. Як бафз-
км, номбйдка смокувалля єгзлмгм 
кдгзфлмгм номпрмоу як кйыфмвмгм 
пралгаору взмкодкйыєрщпя ла фійщ-
лмку кіпуі. І уд, як взгаєрщпя, лд 
взнагкмвм. Цд одайії пщмгмгдлля, які 
нмродбуырщ віг могаліжармоів мтмом-
лз жгмомв’я, кдлдгедоів оіжлзт 
уноавйілпщкзт йалмк нозилярря віг-
нмвіглзт оіхдлщ. І, бдж впякмгм пук-
ліву, впд уд кає вігбуварзпщ вігнмві-
глм гм лмок фзллмгм жакмлмгавпрва, 
ла жапагат вдотмвдлпрва ноава і нм-
вагз гм ноав і пвмбмг йыгзлз. Агед 
гдоеава кає пйугуварз йыгзлі. Цд 
лд нмвзллм бурз йзхд гапймк, вмлм 
кає одайщлм врійыварзпщ у езрря. В 
рмку фзпйі і у псдоі мтмомлз жгм-
омв’я.  

Наоажі кз є пвігкакз акрзвлмгм 
драну жгіиплдлля кдгзфлмї одсмокз 
в Укоаїлі. Є впі нігправз гмвмозрз 
ном рд, цм, жа ндвлзкз мжлакакз, уд 
лаибійщх гієвзи ваоіалр її номвдгдл-
ля у нмоівляллі ж ілхзкз пномбакз 
одсмокувалля вірфзжлялмї пзпрдкз 
мтмомлз жгмомв’я. Напкійщкз віл є 
дсдкрзвлзк ра пупнійщлм кмозплзк, 
кз жкмедкм муілзрз ніжліхд, номрд 
вед жаоаж кмедкм кмлпраруварз ла-
прунлд: 

1) уі жкілз вігфуваырщ впі: науі-
єлрз, йікаоі, пупнійщпрвм і гдоеава в 
уіймку. Пдохі гві кардгмоії нмкз цм 
ндодваелм ла оівлі  нігпвігмкмпрі, 
номрд є і пурм одайщлі комкз, як-рм 
праор ж 1 квірля нмрмфлмгм омку вз-
бмоу йікаоя ндовзллмї йалкз лагал-
ля кдгзфлмї гмнмкмгз; 

2) првмодлм абпмйырлм лмвзи 
гдоеавлзи могал – Науімлайщла 
пйуеба жгмомв’я Укоаїлз. За смока-
йщлзкз мжлакакз уд удлроайщлзи 
могал взкмлавфмї вйагз, жа сакрзф-
лзкз – мплмвлзи «розкаф кмхрів», 
які гдоеава взгійярзкд ла сілалпу-
валля лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз; 

3) хвзгкіпрщ номвдгдлля кдгзф-
лмї одсмокз. Вмла є іпрмрлмы. Пмява 
лмвмгм жакмлу, взгалля лзжкз нігжа-
кмллзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, 
вномвагедлля лмвзт могаліжауіилм-
ноавмвзт кдталіжків впдодгзлі псд-

оз мтмомлз жгмомв’я, - впд уд вігбу-
ваєрщпя номрягмк мпралліт кіпяуів.  

Ваейзвзк ра лдгмпрарлщм мноа-
ущмвалзк є нзралля рмгм, лапкійщкз 
кдгзфла одсмока внйзлд ла смоку-
валля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу в 
Укоаїлі ра як уд вігмбоажзрщпя ла 
пралі жатзпру ноав науієлрів – кйы-
фмвмгм дйдкдлра пупнійщлзт віглм-
пзл, цм одгуйыырщпя лмокакз кдгз-
флмгм ноава.  

Кйапзфлзи нігтіг цмгм смоку-
валля ра сулкуімлувалля єгзлмгм 
кдгзфлмгм номпрмоу Укоаїлз пвіг-
фзрщ ном рд, цм впі науієлрз ра йіка-
оі жлатмгярщпя в укмват війщлмгм 
озлку: ндохі каырщ жкмгу мбзоарз 
пмбі лагавафа кдгзфлзт нмпйуг, гоугі 
лакагаырщпя првмозрз укмвз, жа 
якзт мбдоурщ пакд їт. Впд номжмом ра 
гдкмкоарзфлм. Вкажалд прмпуєрщпя і 
нозварлзт кдгзфлзт жакйагів, які жа 
укмвз нмбугмвз кйапзфлмї кмгдйі 
смокувалля єгзлмгм кдгзфлмгм ном-
прмоу акрзвлм кмлкуоуварзкурщ як 
жа взбіо науієлра, рак і жа сілалпу-
валля лагалмї кдгзфлмї гмнмкмгз як 
вйаплд віг науієлра, рак і віг гдоеа-
вз у кдеат гдоеавлзт гаоалріи.  

Срвмодлля єгзлмгм кдгзфлмгм 
номпрмоу, жа гуккмы В. Ф. Ммпкайд-
лка, псмокуйщмвалмы цд у 2000 ом-
уі, ндодгбафає сулкуімлайщлд омж-
кдеувалля кмкндрдлуії оіжлзт жа-
кйагів мтмомлз жгмомв’я ла мгліи 
рдозрмоії, цм гапрщ жкмгу улзклурз 
губйывалля взгів кдгзфлмї гмнмкм-
гз в мкодкзт лапдйдлзт нулкрат, 
ндодваелм у вдйзкзт кіпрат, гд нм-
ояг іж кдгзфлзкз жакйагакз кмку-
лайщлмї вйаплмпрі омжрахмвалі сул-
куімлайщлм нмгіблі гдоеавлі і вігмк-
фі кдгзфлі жакйагз [5]. 

Як взгаєрщпя, кає ноавм ла іплу-
валля омжукілля єгзлмгм кдгзфлмгм 
номпрмоу, псмокуйщмвалд О. О. Гоі-
лмк, вігнмвіглм гм якмгм ніг узк 
явзцдк омжукієрщпя жабджндфдлля 
оівлмгм гмпруну у кдеат упієї коаїлз 
гм сілалпмвалмї гдоеавмы кдгзфлмї 
гмнмкмгз як жа рдозрмоіайщлзкз 
нозлузнмк, рак і жа дкмлмкіфлзкз 
нмкажлзкакз, лджайделм віг кіпуя 
жлатмгедлля, кардоіайщлмгм пралм-
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взца науієлра фз имгм омбмрз [6, 
п. 93].  

Загаймк ед, жабджндфдлля ра жа-
тзпр ноав науієлрів жа укмвз смоку-
валля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу 
пралурщ бійщх гієвзкз. Пдодгукмва-
кз пакд ракмгм бафдлля є мб’єкрзвлм 
бійщха прунілщ пвмбмгз взбмоу гйя 
науієлра, цм жапвігфує коацд жабдж-
ндфдлля имгм ноава.  

Вмглмфап, жатзпр имгм ноав нм-
рдлуіилм кає нмкоацзрзпщ, мпкійщкз 
кдгзфла гмнмкмга лагаварзкдрщпя жа 
укмв війщлмї кмлкуодлуії кіе лага-
вафакз кдгзфлзт нмпйуг, цм, жа ала-
ймгієы, мб’єкрзвіжує гйя науієлра 
ракме і взбіо пнмпмбів ра кдрмгів 
жатзпру пвмїт ноав. Цд кмед бурз і 
агкіліпроауія кдгзфлмгм жакйагу і 
могал уноавйілля мтмомлмы жгмомв’я, 
ноавммтмомллі могалз фз лавірщ пуг.  

Щд мгзл комк, якзи, ла лахд нд-
одкмлалля, кає бурз жомбйдлм в 
Укоаїлі у кмлрдкпрі смокувалля єгз-
лмгм кдгзфлмгм номпрмоу, - уд жаном-
вагедлля ла жакмлмгавфмку оівлі 
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувал-
ля. Тур у аврмоа лдкає емглзт пук-
лівів, - уд нмроіблм гдоеаві, кдгзуз-
лі, науієлрак. «Чмку кз вваеаєкм, 
жажлафає В. Ю. Срдудлкм, цм 
мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля є 
пуррєвзк комкмк гм взоіхдлля бага-
рщмт номбйдк укоаїлпщкмї кдгзузлз? 
Позфзл є гмпрарлщм, лавдгдкм йзхд 
кйыфмві: 

1. Ндмбтігліпрщ жаномвагедлля 
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувал-
ля пноякмвала лд рійщкз ла жкілу 
сілалпувалля мтмомлз жгмомв’я, айд і 
ла жкілу могаліжауіилзт проукруо 
кдгзузлз, кмроі мбукмвйыырщ нмпз-
йдлля бджндкз кдгзфлмї гмнмкмгз. 

2. Кйыфмвмы сігуомы кдгзфлмї 
гіяйщлмпрі, мб’єкрмк її ноавмвмгм 
одгуйывалля пралд науієлр, ла жа-
бджндфдлля бджндкз лагалля кдгзф-
лмї гмнмкмгз якмку і кає бурз пноя-
кмвалд одсмокувалля мтмомлз жгм-
омв’я, в рмку фзпйі жаномвагедлля 
мбмв’яжкм-вмгм кдгзфлмгм проату-
валля. 

3. Ндмбтігліпрщ жабджндфдлля 
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз – 

мб’єкрзвлмгм козрдоіы жагмвмйдлмпрі 
лагалзкз кдгзфлзкз нмпйугакз ж 
бмку науієлрів, а ракме лаявліпры 
ноавмвзт віглмпзл, які взлзкаырщ 
кіе йікувайщлмы упралмвмы, гд ла-
гавайапщ кдгзфла гмнмкмга ра проа-
тмвмы кдгзфлмы могаліжауієы, яка 
сілалпує кдгзфлу гмнмкмгу. Забдж-
ндфдлля якмпрі ра бджндкз кдгзфлмї 
гмнмкмгз кає прарз  ілгзкармомк, жа 
якзк ндодпіфлі гомкагялз пугзрз-
курщ ном дсдкрзвліпрщ (лддсдкрзв-
ліпрщ) жаномвагедлля мбмв’яжкмвмгм 
кдгзфлмгм проатувалля» [7, п. 51-52]. 
Кмедл іж вкажалзт нулкрів ваорм 
нігрозкарз, жмкодка прмпмвлм ніг-
взцдлля якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. 
Кйапзфлі жапагз мбмв’яжкмвмгм кдгз-
флмгм проатувалля пвігфзрщ ном рд, 
цм йікувайщлм-номсійакрзфла упра-
лмва, мкодкм вжярзи йікао,які нмка-
жуырщ лддсдкрзвліпрщ йікувалля, 
цмгм якзт є жлафла кійщкіпрщ пкаог 
науієлрів, - іж лзкз проатмва кмкна-
лія лд жакйыфарзкд угмгу ном 
мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля. 
Віграк лд бугд науієлрів ра одайщлмї 
омбмрз. Тмку жа якіпрщ кдгзфлмї гм-
нмкмгз бугурщ бмомрзпщ лд хруфлз-
кз, а нозомглзкз пнмпмбакз.  

На лахд ндодкмлалля, єгзлзи 
кдгзфлзи номпріо Укоаїлз кмед 
бурз псмокмвалм ла лапрунлзт 
нозлузнат: 

- жакоінйдллі галмгм нігтмгу ла 
оівлі жакмлу; 

- війщлмї кмлкуодлуії жа гдоеа-
влі кмхрз, цм взгійяырщпя ла мтм-
омлу жгмомв’я; 

- лаявліпрщ могаліжауіилмї йал-
кз у пзпрдкі мтмомлз жгмомв’я, яка б 
буйа вігнмвігайщлмы жа кммогзлауіы 
оіжлзт пзпрдк мтмомлз жгмомв’я 
Укоаїлз. 

Поз ракмку нігтмгмві жатзпр 
ноав науієлрів кає прарз сулкуім-
лайщлмы пкйагмвмы єгзлмгм кдгзф-
лмгм номпрмоу, гд ла жагайщлзт жа-
пагат, номжмом ра жомжукійм лагава-
рзкдрщпя кдгзфла гмнмкмга, жабдж-
ндфуварзкурщпя ра жатзцарзкурщпя 
ноава науієлра. Єгзлі «ноавзйа 
гоз» гйя гдоеавлзт, кмкулайщлзт, 
нозварлзт ра вігмкфзт йікувайщлм-
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номсійак-рзфлзт жакйагів, їт 
мб’єкрзвла кмлкуодлуія жа науієлра 
нмрдлуіилм нозжвдгурщ гм пуррєвмгм 
нмкоацдлля пралу пноав у вірфзж-

ляліи кдгзузлі. А уд, пвмєы фдогмы, 
пвігфзрзкд ном одайіжауіы ла ноак-
рзуі пмуіайщлмї пноякмвалмпрі гіи 
гдоеав. 

.      
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Sidelkovskiy O. Legal support of a single medical space in Ukraine: to the 
question 

The article is devoted to the problems of legal support of the formation of a single 
medical space of Ukraine. Attention is paid to the importance of a single medical space as 
a means of improving the quality and accessibility of medical care. It is argued that the 
introduction of mandatory health insurance should be a step towards the formation of a 
single medical space. 
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