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Єдиний медичний простір у парадигмі 
розвитку медичного права України 

 

Мдгзфлд ноавм Укоаїлз жлафлмю 
кіомю омжвзваєрьпя жа оатулмк пвмєї 
ноакрзфлмї пкйагмвмї: номудп могалі-
жауії лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз, 
бджнмпдодглі пупнійьлі віглмпзлз у 
пзпрдкі «йікао-науієлр», сілалпувал-
ля кдгзфлмї псдоз, - впі уі ра багарм 
ілхзт ноакрзфлзт пкйагмвзт пуррєвм 
акруайіжуюрь кдгзкм-ноавмвзи ла-
нояк. Тур ед жажлафзкм: мглзк іж 
ваейзвзт фзллзків пралмвйдлля ра 
омжвзрку кдгзфлмгм ноава є смоку-
валля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу 
Укоаїлз.  

З лахмї рмфкз жмоу, єгзлзи кд-
гзфлзи номпріо Укоаїлз – уд сулк-
уімлайьлд мб’єглалля пзй ра жапмбів 
гдоеавлмї, кмкулайьлмї, нозварлмї ра 
вігмкфмї кдгзузлз ж кдрмю якмкмга 
нмвліхмї одайіжауії ноав науієлрів ла 
мрозкалля гмпрунлмї ра якіплмї кд-
гзфлмї гмнмкмгз.  Поавмва пурліпрь 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпроу жвмгзрь-
пя гм лапрунлмгм: 

- нм-ндохд,  уд сулкуімлайьлд 
мб’єглалля. Нд агкіліпроарзвлд, лд 
нозкупмвд, лд номрзнозомглд, а пакд 
сулкуімлайьлд. Об’єглуюфз пзйз ра 
жапмбз могаліжауії ра лагалля кдгзф-

лмї гмнмкмгз, є кмейзвіпрь нмрдлуі-
юварз нмжзрзвлзи дсдкр; 

- нм-гоугд, ноавм вйаплмпрі, 
номгмймхдлд ра гаоалрмвалд Кмлпрз-
рууією лахмї гдоеавз, жайзхаєрьпя 
мглією іж бажмвзт нігвайзл нмбугмвз 
вжаєкмвіглмпзл гдоеавз, рдозрмоіа-
йьлмї гомкагз ра нозварлмї мпмбз і лд 
жажлає жкіл ноз смокуваллі єгзлмгм 
кдгзфлмгм номпрмоу укоаїлпькмї гдо-
еавз; 

- нм-родрє, ноава, пвмбмгз ра жа-
кмллі ілрдодпз сіжзфлзт ра юозгзф-
лзт мпіб – нмрдлуіилзт пнмезвафів 
кдгзфлзт нмпйуг праюрь у бійьхіи 
кіоі жатзцдлзкз, мпкійькз кмеурь 
бурз жагмвмйдлі лджайделм віг кіпуя 
номезвалля мпмбз, її лайделмпрі гм 
рієї фз ілхмї могаліжауіилм-ноавмвмї 
смокз (юозгзфла мпмба), пмуіайьлмї 
гоунз (сіжзфла мпмба). 

Фмокувалля єгзлмгм кдгзфлмгм 
номпрмоу, як взгаєрьпя, кає жгіиплю-
варзпь у оаккат наоагзгкз кдгзфлм-
гм ноава Укоаїлз. Цд ваейзвм і гйя 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу і гйя 
пралмвйдлля кдгзфлмгм ноава. З нм-
жзуіи рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлмгм 
алайіжу ваейзвм нігкодпйзрз: аврмо 
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взпрунає жа взмкодкйдлля кдгзфлмгм 
ноава як пакмпріилмї гайужі ноава. Цд 
лд взкйюфаєрьпя і рдмодрзкакз ноа-
ва. Змкодка, рмк 3 Вдйзкмї укоаїлпь-
кмї юозгзфлмї длузкймндгії (Загайь-
ла рдмоія ноава) кіпрзрь  нмймедлля, 
вігнмвіглм гм якмгм «мпраллік фапмк 
у оіжлзт пдгкдлрат юозгзфлмї лаукз 
мбґоулрмвуюрьпя нігправз взжлалля 
лдю вігмкодкйдлмгм прарупу кдгзф-
лмгм, пнморзвлмгм, балківпькмгм, іл-
смокауіилмгм ноава. І, лавнакз, жару-
талля псдоз пупнійьлзт віглмпзл, 
акруайьлзт у ндвлзи номкіемк фапу, 
нозжвдйз гм жлзклдлля ноавмвмї га-
йужі, лмокз якмї їт внмоягкмвува¬йз, 
як, ланозкйаг, гайужі кмйгмпнлмгм 
ноава [1, п. 46]. Тмбрм кз є пвігкакз 
нмрдлуіилм кмейзвмгм ра икмвіолмгм 
взмкодкйдлля кдгзфлмгм ноава. Нак 
взгаєрьпя, цм уд ноавзйьлзи комк. В 
рмк фзпйі і у пдлпі смокувалля єгз-
лмгм кдгзфлмгм номпрмоу Укоаїлз. 
Мдгзфлд ноавм жгарлд гмнмкмгрз 
узк номудпак, жомбзрз їт бійьх од-
йьєслзкз ра взваедлзкз.  

Ражмк іж рзк, пйухлмю є нмжзуія 
вігмкмгм нмйьпькмгм сатівуя у псдоі 
бімюозпноугдлуії Р. Тмкаофзка, якзи 
жажлафає: «Айд уд йзхд мгзл бік ном-
бйдкз кдгзфлмгм ноава. Ілхзи нмйя-
гає в рмку, цм і ніггмрмвка сатівуів-
юозпрів у гайужі кдгзфлмгм ноава 
жайзхає багарм ваейзвзт номбйдк 
нмжа увагмю юозгзфлзт взхів. На-
пакндодг, жажлафзкм, цм вігпурля 
лайдела сіймпмспькм-пвірмгйягла 
ніггмрмвка сатівуів-юозпрів, яка ка-
йа бз бурз пноякмвала ла смокувал-
ля у лзт кмкнйдкплмгм сатмвмгм уя-
вйдлля ном езрря в упіт имгм взкі-
оат: глмпдмймгіфлмку, кдрмгмймгіфлм-
ку, акпімймгіфлмку рмцм. Акудлрую-
фз увагу ла нзраллят козкілайьлмгм, 
узвійьлмгм, пікдилмгм, гмпнмгаопькм-
гм і каилмвмгм ноава, сатівуі в уаоз-
лі юозпноугдлуії гайдкм лд жавегз 
упвігмкйююрь гукалмудлрозфлу ноз-
омгу ноава, а пакд рд, цм езрря йю-
гзлз є гйя лап упіт лаивзцмю уіллі-
прю. Затзцаюфз йюгзлу в пугмвмку 
номудпі, лд жваеаюфз ла мбправзлз і 
мпмбйзвмпрі пноавз, пйіг пноякмвува-
рз жатзпр ла жабджндфдлля гіглзт 

укмв гйя езрря [2, п. 13]. Діиплм, 
езр¬ря йюгзлз є гйя лап упіт лаи-
взцмю уілліпрю. Фмокувалля єгзлм-
гм кдгзфлмгм номпрмоу нмвзллд жбі-
йьхзрз віомгігліпрь рмгм, цм уд лд 
гдкйаоарзвлд гапйм, а одайьлзи прал 
пноав, якзи вігмбоаеає пноякмва-
ліпрь гіи гдоеавз у пноаві ноавмвмгм 
одгуйювалля кдгзфлмї гіяйьлмпрі.  
Цд нмкоацзрь кдомваліпрь гайужі, 
лагапрь бійьхі гаоалрії науієлрак, 
жбійьхзрь гмвіоу гомкагял гм ілпрз-
рурів гдоеавз.  

Якцм е вдпрз кмву ном іпрмоімг-
оасіфлі жапагз гмпйігедлля ноавмвзт 
жапаг смокувалля єгзлмгм кдгзфлмгм 
номпрмоу Укоаїлз, рм лдмбтіглм вка-
жарз ла гдкійька ваейзвзт мбправзл: 

- нм-ндохд, пака пуфапла нмпра-
лмвка нзралля ном єгзлзи кдгзфлзи 
номпріо – уд лагбалля мпралліт 8-10 
омків. Дм уьмгм фапу у ракмку смока-
рі номбйдкарзку сулкуімлайьлмгм 
мб’єглалля оіжлзт пзпрдк мтмомлз 
жгмомв’я сатівуі ла лаукмвмку оівлі 
сакрзфлм лд нігіикайз; 

- нм-гоугд, лдмбтіглм галзи жоіж 
ноавмвмгм одгуйювалля кдгзфлмї 
гіяйьлмпрі пнозикарз у омжоіжі агкі-
ліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля 
укоаїлпькмї мтмомлз жгмомв’я, нмжаяк 
як ндодваела бійьхіпрь пупнійьлзт 
віглмпзл, цм ноз уьмку взлзкає, - 
водгуйьмвалм пакд лмокакз агкіліпр-
оарзвлмгм ноава; 

- нм-родрє, кмлпраруєкм жлафлзи 
внйзв нмйірзфлзт сакрмоів ла іліуі-
ювалля одсмок у псдоі мтмомлз жгм-
омв’я. Зажвзфаи лмві нмйірзфлі пзйз, - 
ндодкмеуі рзт фз ілхзт взбмофзт 
ндодгмлів, лакагаюрьпя жаномнмлува-
рз пупнійьпрву лмвзи вдкрмо омжвзр-
ку могаліжауії мтмомлз жгмомв’я, 
якзи, як ноавзйм, нмродбує пвмгм 
лайделмгм юозгзфлмгм улмокувалля.  

Вваеаю жа гмуійьлд лавдпрз роз 
нозкйагз цмгм муілмк ндопндкрзвлм-
прі првмодлля єгзлмгм кдгзфлмгм 
номпрмоу у лахіи гдоеаві. Ммва игд 
ном 2011, 2013 ра 2018 омкз. Так, у 
2011 омуі кіліпро мтмомлз жгмомв’я 
Укоаїлз нмвігмкзв, цм ндоха ном-
гоака – уд ндовзллзи оівдль лагалля 
кдгзфлмї гмнмкмгз. «Віл сілалпува-
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рзкдрьпя ж кіпькмгм ра оаимллмгм 
бюгедрів. Доуга номгоака - врмозлла 
кдгзфла гмнмкмга сілалпуварзкдрьпя 
ж мбйаплмгм бюгедру. Тодря номгоака 
– уд родрзллзи оівдль абм взпмкмп-
ндуіайіжмвала номсдпіила кдгзфла 
гмнмкмга, а ракме - дкпродла кдгзфла 
гмнмкмга. Вмлз ракме сілалпуварз-
курьпя ж мбйаплмгм бюгедру», - жа-
жлафзв О. Аліцдлкм.  

На имгм гукку, вномвагедлля ра-
кмї пзпрдкз гмжвмйзрь хзомкм жапрм-
пмвуварз в коаїлі нозлузн єгзлмгм 
кдгзфлмгм номпрмоу» [3]. «Нд бугд 
гоарз омйі лі гйя кдгноауівлзків, лі 
гйя науієлра агкіліпроарзвлзи кмо-
гмл. Нджайделм віг рмгм, гд езвд 
йюгзла, вмла кає ноавм ла кдгзфлу 
гмнмкмгу ла впіт оівлят ра дкпродлу 
гмнмкмгу", - пкажав рмгі О. Аліцдлкм.  

«Цьмгм омку в Укоаїлі смокува-
рзкурь єгзлзи кдгзфлзи номпріо» - 
пакд рак ла омжхзодліи кмйдгії Мілі-
прдопрва мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз 
2013 омку  правзймпь нзралля ном 
одсмокувалля кдгзфлмї гайужі. Цд 
кайм бурз жабджндфдлм жа оатулмк: 

— номгмведлля смокувалля кд-
одеі ндовзллмї кдгзфлмї гмнмкмгз ла 
нігправі лмвзт пралгаорів: гм кілуя 
2013 омку нйалуєрьпя првмозрз цд 
548 удлроів ПМСД; 

— нмгайьха омбмра лаг смоку-
валляк ілпрзруру пікдилмї кдгзузлз 
ра нігвзцдлляк квайісікауії пікди-
лзт йікаоів: ж кдрмю жкдлхдлля каг-
омвмгм гдсіузру і жкіулдлля ндовзл-
лмї йалкз у 2013 омуі нйалуєрьпя 
жбійьхзрз гм 7,7 рзп. гдоежакмвйдл-
ля ла ніггмрмвку йікаоів, ндодніггм-
руварз жа пуфаплзкз номгоакакз нм-
лаг 3 рзп. пікдилзт йікаоів ж фзпйа 
гійьлзфлзт ндгіароів і рдоандврів; 

— нігвзцдлля пралгаорів лагал-
ля дкпродлмї кдгзфлмї гмнмкмгз: у 
уьмку омуі нйалуєрьпя млмвйдлля 
кдгзфлмгм аврмроалпнмору палірао-
лзкз кахзлакз каокз В і С, жабдж-
ндфдлля жапмбакз жв'яжку дкпродлмї 
хвзгкмї кдгзфлмї гмнмкмгз ра кдгз-
узлз карапромс; 

— кмгдоліжауія кдгзфлмї гмнмкм-
гз врмозллмгм оівля: взжлафдлля 
упралмв гйя првмодлля багармномсі-

йьлзт йікаодль ілрдлпзвлмгм йіку-
валля ж віггійдллякз дкпродлмї кд-
гзфлмї гмнмкмгз; 

— смокувалля дйдкромллзт од-
єпроів науієлрів [4]. 

 І, лапаккілдуь, у нмвігмкйдллі 
жапмбів капмвмї ілсмокауії 2018 омку 
іж гуфлмю лажвмю «В Дліноі првмоярь 
єгзлзи кдгзфлзи номпріо»  жажлафа-
єрьпя, цм нмвдолдлля мбйаплмю оа-
гмю Дліноу йікувайьлзт жакйагів 
врмозллмї йалкз гмнмкмед смоку-
валлю в кіпрі єгзлмгм кдгзфлмгм 
номпрмоу… Як вігмкм, ланозкілуі 
фдовля Дліномндромвпька мбйапла 
оага нозиляйа оіхдлля ном ндодгафу 
Дліноу пдкз прмкармймгіфлзт нмйік-
йілік. Загаймк, мбйапрь нмвдолуйа гм 
кіпра 21 йікувайьлзи жакйаг, пдодг 
якзт 9 йікаодль ра 5 нмйікйілік. Піг-
кодпйдлм, цм уі оіхдлля є віглмвйдл-
ляк іпрмозфлмї пноавдгйзвмпрі, агед 
впі уі жакйагз, омжрахмвалі ла рдоз-
рмоії кіпра, пвмгм фапу бугувайзпя 
гйя гліномвуів і лайдеайз рдозрмоіа-
йьліи гомкагі [5]. Сноавдгйзвмпрі 
жаоагз вкаедкм, цм впд е ракз ла 
оівлі мглмгм кіпра якцм і кмела гм-
вмозрз ном єгзлзи кдгзфлзи номп-
ріо, рм віл лмпзрь ндвлмгм омгу укмв-
лзи таоакрдо. Кйапзфлм лдмбтіглм 
гмвмозрз ном єгзлзи кдгзфлзи номп-
ріо (і кз у омбмрі гайі ном уд гмвмоз-
рд кзкм бійьх гдрайьлм) як пукун-
ліпрь сулкуімлайьлзт пкйагмвзт 
бійьх рдозрмоіайьлм капхраблмї 
мгзлзуі.  

Такзк фзлмк, кз бафзкм, цм 
првмодлля єгзлмгм кдгзфлмгм номп-
рмоу (лджайделм віг капхрабів віг 
оаимлу – мбйапрі - гдоеавз) – уд 
пуфаплм, кмглм,  уд ла фапі. Помрд 
жажвзфаи гайі пйів ра номкмв оаліхд 
пноава лд ихйа. Віг рмгм, як взгаєрь-
пя, ндвлмю кіомю проаегайм і кдгзф-
лд ноавм (як лмвірліи ланояк лаукм-
взт нмхуків ра ноакрзфлзт гіи). На 
уд буйз мб’єкрзвлі ра пуб’єкрзвлі 
нозфзлз. Сдодг мб’єкрзвлзт нозфзл 
гдкйаоарзвлмпрі смокувалля єгзлмгм 
кдгзфлмгм номпрмоу вкаедкм лапрун-
лі: 

- нмндодглі нмйірзфлі апндкрз 
(ноаглдлля рзт фз ілхзт нмйірзфлзт 
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пзй жавмюварз пзкнарії взбмоуів гм 
номудпу вмйдвзявйдлля); 

- нмрмфлі нмйірзфлі апндкрз 
(ноаглдлля рзт фз ілхзт нмйірзфлзт 
пзй, які жавмювайз ндвлі кіпуя у вз-
бмолзт могалат, мбіиляйз рз фз ілхі 
нмпагз номгдкмлпроуварз «птзйь-
ліпрь гм одсмок»); 

- роагзуіилм кмомркзи ндоімг 
ндодбувалля ла нмпагі мфійьлзків 
номсійьлмгм кіліпрдопрва мтмомлз 
жгмомв’я Укоаїлз. Срарзпрзфлі галі 
пвігфарь, цм жа омкз лджайделмпрі в 
Укоаїлі псдомю мтмомлз жгмомв’я 
кдоувайз 20 (гвагуярь) кіліпроів. На 
ндодкмлалля аврмоа, жа гдкійька кі-
пяуів фз лавірь 1-2 омкз кдоувалля 
вігмкпрвмк гуед лдномпрм іліуіюварз 
ра номвдпрз одсмоку. Тзк бійьхд 
раку лдномпру, як првмодлля єгзлмгм 
кдгзфлмгм номпрмоу Укоаїлз; 

- лдгмпрарлі рдмодрзфлі ланоа-
уювалля сатівуів оіжлзт гайужди 
жлаль (кдгзкз, юозпрз, дкмлмкіпрз, 
сілалпзпрз, гдоеавлі уноавйілуі рм-
цм), які б омжомбзйз якіплу кмгдйь 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу Укоаї-
лз.  

Заоаж ед, ла ндодкмлалля аврмоа, 
є впі нігправз правзрз нзралля ном 
жаномвагедлля ла оівлі впієї гдоеавз 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу. З уією 
кдрмю лдмбтіглм жаномнмлуварз аг-
кіліпроарзвлм-ноавмві кдталіжкз врі-
йдлля уієї ігдї у езрря. У оаккат 
наоагзгкз кдгзфлмгм ноава Укоаїлз. 
Як пкйагмву пуфаплмї кдгзфлмї одсм-
окз в Укоаїлі.  

Акудлруєкм увагу ла пуфаплзт 
нігтмгат гм одайіжауії кдгзфлмї од-
смокз. Вмла, як вігмкм, пноякмвала 
ндодгмвпік ла жкілу наоагзгкз сі-
лалпувалля кдгзфлмї гмнмкмгз ра 
кмлкодрзжауію рмгм, цм е одайьлм 
гдоеава кає жкмгу жабджндфзрз ла 
бджмнйарлмку оівлі. Ілсмокауія ала-
йірзфлмгм таоакрдоу ла мсіуіилмку 
паирі Кабілдру Міліпроів Укоаїлз, 
цм нозпвяфдла одсмокуваллю пзп-
рдкз мтмомлз жгмомв’я кіпрзрь ла-
прунлд прмпмвлм вномвагедлля гдо-
еавлмгм гаоалрмвалмгм накдра кдгз-
флмї гмнмкмгз. «Ддоеава бдод ла 
пдбд фіркі жмбмв’яжалля цмгм сілал-

пувалля кдгзфлзт нмпйуг. Бюгедр 
нмфзлаюрь омжнмгійярз жа кдгзфлз-
кз нмпйугакз, лдмбтіглзкз науієл-
рак, ла оівлзт гйя впіт гомкагял 
укмват. Пакдр кдгзфлмї гмнмкмгз, 
гаоалрмвалзи гдоеавмю, взжлафарз-
курь взтмгяфз ж ноімозрдрів мтмом-
лз жгмомв’я в Укоаїлі у мбпяжі кме-
йзвмпрди гдоеавлмгм сілалпувалля. 
Ддоеавлзи гаоалрмвалзи накдр кд-
гзфлмї гмнмкмгз (номгоака кдгзф-
лзт гаоалріи) вкйюфарзкд гмвмйі 
хзомкзи пндкро акбуйарм-олмї ра 
прауімлаолмї кдгзфлмї гмнм-кмгз, а 
ракме йікаопькзт жапмбів. Ваоріпрь 
вігнмвіглзт нмпйуг бугд нмвліпрю 
«нмкозра» фдодж пзпрдку гдоеавлмгм 
пмйігаолмгм кдгзфлмгм проатувалля. 
Згіглм іж жакмлмк, утвайдлзк Вдотм-
влмю Рагмю, іплуварзкд ндодйік кд-
гзфлзт нмпйуг, цм їт нмвліпрю мнйа-
фуварзкд гдоеава. Кмлкодрлзи пнз-
пмк цмомку пкйагарзкд Уояг і жа-
рвдогеуварзкд Вдотмвла Рага, вз-
тмгяфз ж нмродб лапдйдлля в кдгзф-
лмку мбпйугмвуваллі, ноімозрдрів 
гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я ра мбпягу гмпрунлзт кмхрів 
у Ддоеавлмку бюгедрі. Пмпйугз 
дкпродлмї, ндовзллмї, врмозллмї, род-
рзллмї ра найіарзвлмї гмнмкмгз бу-
гурь сілалпмвалі гдоеавмю в кдеат 
номгоакз кдгзфлзт гаоалріи. Сакмп-
ріилм науієлрак гмвдгдрьпя пнйафу-
варз жа ракі нмпйугз, як лддкпродла 
прмкармймгія, жвдолдлля гм йікаоя 
бдж ланоавйдлля, дпрдрзфла кдгзуз-
лу рмцм [6]. 

Свмєю фдогмю, Т. Багікмв, номвм-
гяфз гмпйігедлля пурлмпрі пуфаплмї 
кдгзфлмї одсмокз, ж рмфкз жмоу її 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджнд-
фдлля, првдогеує, цм, нозкіомк ном-
рягмк 2018 омку вномвагеуєрьпя ла-
прунлд: 

- І кваорай. Аврмлмкіжауія кд-
гзфлзт жакйагів ндовзллмї кдгзфлмї 
гмнмкмгз (ПМД): акбуйармоії, нмйі-
кйілікз. «Люгпькмю кмвмю» – уд 
мжлафає, цм кдгзфлі жакйагз бугурь 
пакмпріилм омжнмоягеарзпя мрозка-
лзкз віг гдоеавз кмхракз і бугурь 
жауікавйдлі лагаварз бійьх якіплі 
кдгзфлі нмпйугз; 
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-  ІІ кваорай. Пауієлр кмед мб-
оарз пвмгм йікаоя ндовзлкз, лджайд-
елм віг кіпуя одєпроауії фз номез-
валля (нознзпла какналія); 

- ІІІ кваорай. Закйагз ПМД нм-
прунмвм бугурь ндодтмгзрз ла кмлр-
оакрлд сілалпувалля ж бмку гдоеавз 
жа нозлузнмк «гомхі тмгярь жа науі-
єлрмк», ноз уьмку, фапркмвм мроз-
куюфз кмхрз жа праозкз укмвакз. 
Філалпувалля жакйагів врмозллмї і 
родрзллмї йалкз в 2018 омуі лд жкі-
лзрьпя. 

В ігдайі нмфармк вномвагедлля 
узт жкіл мжлафає, цм науієлр пак 
взоіхує, трм ра гд имгм бугд йікуварз 
(ла ндовзлліи йалуі), а лагалі имку 
кдгзфлі нмпйугз бугд нмвліпрю мнйа-
фдлм гдоеавмю; кдгзфлі ноауівлзкз 
карзкурь укмвз ноауі ра гмтіг вігнм-
віглм гм гмпвігу, номсдпімлайіжку ра 
жауікавйдлмпрі у жгмомвзт науієлрат; 
кдгзфлі жакйагз мрозкуварзкурь 
мнйару віг гдоеавз жа якіплм лагалі 
нмпйугз, цм нмкозварзкд їтлі взгар-
кз [7]. 

Алайіж ракмгм омгу номнмжзуіи ра 
кмкдлрувалля дйдкдлрів кдгзфлмї 
одсмокз жапвігфує лзжку нзраль 
номбйдклмгм таоакрдоу, які ваорм 
взмкодкзрз: 

- нм-ндохд, сакрзфлм вігбува-
єрьпя вігтіг віг бджмнйарлмгм таоак-
рдоу лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз в 
гдоеавлзт ра кмкулайьлзт жакйагат 
мтмомлз жгмомв’я, ном цм вкажалм в 
праррі 49 Кмлпрзрууії Укоаїлз. Ммва 
игд ном рд, цм агкіліпроарзвлм-
ноавмвзкз жапмбакз вдгдрьпя нмхук 
нігтмгів гм рмгм, цмб лд влмпяфз жкіл 
у рдкпр Оплмвлмгм жакмлу гдоеа-
вз,впд е ракз вігіирз віг абпмйюрлм-
гм таоакрдоу бджмнйарлмпрі кдгзфлмї 
гмнмкмгз. Аврмо вваеає, цм абпмйю-
рлм бджмнйарлмю кдгзузла ла кмед 
бурз в нозлузні, кмела кдгзфла нм-
пйуга, кмедл ваоіалр кдгзфлмї гмнм-
кмгз фмгмпь ваорує гйя рієї е гдоеа-
вз, номрд бійьх мб’єкрзвлзкз буйм б 
влдпдлля жкіл гм праррі 49 Кмлпрзру-
уії Укоаїлз; 

- нм-гоугд, нмродбує сулгакдл-
райьлмгм гмпйігедлля ра лайделмгм 
мноауювалля аврмлмкіжауія кдгзф-

лзт жакйагів ндовзллмї кдгзфлмї гм-
нмкмгз (ПМД). На еайь, прарзпрзфлі 
галі пвігфарь ном рд, цм жоіжлзт ноз-
фзл мпраллікз омкакз нознзляюрь 
пвмє іплувалля ндвлі йікувайьлм-
номсійакрзфлі жакйагз. Об’єкрзвлм 
уди номудп кає кіпуд, віл вігнмвігає 
одайіяк пьмгмгдлля (жкдлхдлля фз-
пдйьлмпрі лапдйдлля, жкдлхдлля ла-
валраедлля ла мкодкм вжярзт йікаоів, 
лдодлрабдйьліпрь урозкалля гйя рд-
озрмоіайьлмї гомкагз рмгм фз ілхмгм 
кмкулайьлмгм жакйагу мтмомлз жгм-
омв’я), номрд уд пундодфзрь нознзпак 
рієї е праррі 49 Оплмвлмгм жакмлу 
гдоеавз.  

Якцм лавдпрз нозкйаг іж вігмк-
фмю кдгзузлмю, рм уікавзи нмгйяг 
ла вкажалі нзралля гдкмлпроує 
А. Є. Бакаи [8, п. 31]. Бійьхіпрь ном-
бйдклзт нзраль вігмкфмї кдгзузлз є 
пзпрдклзкз, а кдталіжкз їт нмгмйал-
ля ндодбуваюрь нмжа кдеакз кмейз-
вмпрі пакмпріилмгм взоіхдлля. Вжає-
кмгія могалів гдоеавлмї вйагз ра 
вігмкфзт пзпрдк мтмомлз жгмомв’я є 
взжлафайьлм ваейзвзк дйдкдлрмк у 
кіепдкрмоайьлзт віглмпзлат ж мога-
ліжауії лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз 
лапдйдллю Укоаїлз. Хмфа уд і лд є їт 
мплмвлмю мндоарзвлмю сулкуією, 
кдгзфлі пйуебз віипькмвзт смоку-
валь взкмозпрмвуюрь лаявлі пзйз, 
одпуопз ра лавзфкз гйя жабджндфдлля 
жатмгів мтмомлз жгмомв’я у взнагкат 
узвійьлм-віипькмвмї кдгзфлмї вжає-
кмгії. У ракзт пзруауіят могаліжауія 
вжаєкмгії кіе гомкагпькзкз ра віипь-
кмвзкз могаліжауіякз є кйюфмвзк 
нзралляк. Срвмодлля дсдкрзвлзт 
кмкулікарзвлзт жв’яжків кіе 
пуб’єкракз нубйіфлмгм агкіліпроу-
валля, кіевігмкфд нмгмгедлля ноак-
рзфлзт гіи ра фірка одайіжауія пнійь-
лмї гуккз гмжвмйярь ла гдоеавлмку 
оівлі взкмлуварз пукіплі ілсоапроук-
руолі номдкрз, ілвдпруварз номсійьлу 
гайужь ра в нігпукку првмозрз єгз-
лзи кіевігмкфзи кдгзфлзи номпріо 
Укоаїлз. 

Поз првмодллі ндвлзт айгмозрків 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджнд-
фдлля кдгзфлмї гайужі, омжукіюфз, цм 
рур гмкілуюрь  уноавйілпькі кдталіж-
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кз, кз лд нмвзллі жабуварз ном кйю-
фмву мпмбу впіт вкажалзт номудпів - 
науієлра. Цд айьса і мкдга впіт одсм-
окуваль.  Як првдогеує В. О. Гайаи, 
«ла пуфаплмку драні омжвзрку укоаїл-
пькмгм пупнійьпрва лагжвзфаилмї вагз 
лабуває номбйдка ноавмвмгм одгуйю-
валля віглмпзл у псдоі мтмомлз жгм-
омв’я. Цд мбукмвйдлм, жмкодка, і лд-
гмпрарліпрю ґоулрмвлзт лаукмвзт 
омбір, які б мтмнзйз вдпь пндкро жа-
кмлмгавфмгм одгуйювалля ноав йю-
гзлз у псдоі мтмомлз жгмомв’я, а ра-
кме омжомбзйз б лмві нігтмгз гм вз-
жлафдлля ноав науієлрів, їт лмокарз-
влмгм жакоінйдлля ра хйятів взоі-
хдлля номбйдкз одайіжауії ра жатзпру 
узт ноав. Чзкайм пкйаглмців взлз-
кає фдодж лдгмпрарліи оівдль мбіжла-
лмпрі гомкагял цмгм пвмїт ноав, а 
ракме лдгмпрарлє водгуйювалля ноав 
ра мбмв’яжків кдгзфлмгм ндопмлайу. 
Агед ноавмвіглмпзлз, які іплуюрь 
кіе науієлрмк ра йікаодк, лаифапріхд 
одгуйююрьпя мкодкзкз лмокарзвлз-
кз ра нігжакмллзкз акракз, а ракме 
акракз гйя пйуебмвмгм кмозпрувал-
ля» [9, п. 12]. 
На жавдохдлля жажлафзкм, цм нмхук 
хйятів взтмгу іж козжмвзт явзц, цм 
лаоажі номпйігкмвуюрьпя в мтмомлі 
жгмомв’я, кмейзвзи йзхд іж взкмозп-
ралляк кмкнйдкплмгм нігтмгу, гд 
агкіліпроарзвлм-ноавмвзк комкак 
кає ндодгуварз  нмндодгля алайірзф-
ла омбмра, лаукмві гмпйігедлля, дкп-

ндорлі мбгмвмодлля. Сноавдгйзвмю 
взгаєрьпя рмфка жмоу С. Г. Срдудлка, 
кмрози жажлафає: «Загаймк ед, жгіип-
лююфз нмхук хйятів угмпкмлайдлля 
могаліжауіилм-ноавмвмгм жабджндфдл-
ля кдгзфлмї гіяйьлмпрі, кз нмвзллі 
упвігмкзрз цд мглу мбправзлу. 
Бійьх ваейзвм одгуйюварз лд рі пуп-
нійьлі віглмпзлз, які вед псмокува-
йзпь (тмфа жандодфуварз лдмбтігліпрь 
уьмгм лд бугдкм). Бійьх ваейзвм 
акудлруварз увагу ла рмку, цм цд лд 
є псмокмвалзк, прмпмвлм фмгм є км-
ейзвіпрь пноякуварз оут і омжвзрмк 
пупнійьлзт віглмпзл у взгіглмку ра 
кмозплмку гйя пупнійьпрва ра гдоеа-
вз ланоякі. Ммва игд ном нозлузн 
взндодгеаюфмї одгйакдлрауії. Цд 
бійьх номгодпзвлм, бійьх ноавзйьлм. 
Тзк бійьхд у псдоі мтмомлз жгмомв’я 
гомкагял» [10, п. 128]. У оаккат ра-
кмгм омгу жатмгів кз каєкм іліуіюва-
рз лд йзхд омжгйяг жагайьлзт нз-
раль, айд і ндвлі дйдкдлрз кдгзфлмї 
одсмокз, які лмпярь гзпкупіилзи 
таоакрдо, ра які гм ндвлмї кіоз првм-
оююрь номбйдкз у пнозиляррі пупні-
йьпрвмк хйятів угмпкмлайдлля ноа-
вмвмгм одгуйювалля кдгзфлмї гіяйь-
лмпрі. За ракзт укмв єгзлзи кдгзф-
лзи номпріо жкмед прарз лд номпрм 
рдмодрзфлмю кмлпроукуією, а гієвзк 
кдталіжкмк жабджндфдлля ра одайіжа-
уії ноав, пвмбмг ра жакмллзт ілрдодпів 
науієлрів.
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Сігдйкмвпькзи О. Л. Єгзлзи кдгзфлзи номпріо у наоагзгкі омжвзрку кдгзфлм-

гм ноава Укоаїлз 
Срарря нозпвяфдла номбйдкарзуі првмодлля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу Укоаї-

лз. Пігкодпйюєрьпя, цм уди номудп кає вігбуварзпь у наоагзгкі омжвзрку кдгзфлмгм 
ноава Укоаїлз. Акудлруєрьпя увага ла нзраллят агкіліпроарзвлм-ноавмвзт жапаг 
нмбугмвз єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу Укоаїлз. 

Кйюфмві пймва: єгзлзи кдгзфлзи номпріо, кдгзфлд ноавм, ноава науієлрів, агкі-
ліпроарзвлд ноавм. 

 
 
Сзгдйкмвпькзи А. Л. Егзлмд кдгзузлпкмд номпроалпрвм в наоагзгкд оажвзрзя 

кдгзузлпкмгм ноава Укоазлы 
Срарья нмпвяцдла номбйдкарзкд пмжгалзя дгзлмгм кдгзузлпкмгм номпроалпрва 

Укоазлы. Пмгфдокзвадрпя, фрм эрмр номудпп гмйедл номзптмгзрь в наоагзгкд оажвз-
рзя кдгзузлпкмгм ноава Укоазлы. Акудлрзоудрпя влзкалзд ла вмномпат агкзлзпр-
оарзвлм-ноавмвыт мплмв нмпромдлзя дгзлмгм кдгзузлпкмгм номпроалпрва Укоазлы. 

Кйюфдвыд пймва: дгзлмд кдгзузлпкмд номпроалпрвм, кдгзузлпкмд ноавм, ноава 
науздлрмв, агкзлзпроарзвлмд ноавм. 

 
 
Sidelkovsky O. The only medical space in the paradigm of medical law in Ukraine 
The article is devoted to the problem of creation of a single medical space of Ukraine. 

It is emphasized that this process should take place in the paradigm of the development of 
medical law of Ukraine. The attention is paid to the issues of administrative and legal 
principles of construction of a single medical space of Ukraine. 

Key words: common medical space, medical law, patients' rights, administrative law. 
 


