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ДО ПИТАННЯ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ДОГОВОРУ  
ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Анотація. У статті на основі аналізу діючого національного законодавства, розгляду судової практики та 
теоретично-правових джерел досліджуються окремі питання суб’єктного складу у договорах про надання 
медичних послуг. Розкриваються питання набуття та реалізації правосуб’єктності учасників договору про 
надання медичних послуг. Аналізуються вимоги до надавачів медичних послуг та умови провадження 
господарської діяльності з медичної практики. Розкривається процедура проведеної експертної оцінки 
щодо відповідності надавача медичних послуг стандартам акредитації. Досліджується судова практика у 
справах про застосування відповідальності до надавачів медичних послуг за порушення вимог ліцензу-
вання даного виду господарської діяльності. Обґрунтовуються пропозиції щодо усунення недоліків право-
вого регулювання у досліджуваній сфері.
Ключові слова: договір, договір про надання медичних послуг, правосуб’єктність, надавачі медичних 
послуг, медична практика.
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TO THE QUESTION ABOUT THE SUBJECT COMPOSITION  
OF CONTRACT ON THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES

Summary. The article is based on analysis current national legislation, review of case law and theoretical 
and legal sources investigate some issues about the subject composition of contract on the provision of medical 
services. The issues of acquisition and realization of legal personality of the participants of the contract on 
the provision of medical services are revealed. Requirements to providers of medical services and conditions 
of conducting economic activity in medical practice are analyzed. The procedure of the expert assessment of 
the compliance of the medical service provider with the accreditation standards is disclosed. The case law in 
cases of application of liability to health care providers for violation of licensing requirements for this type of 
economic activity is studied. Proposals to eliminate the shortcomings of legal regulation in the research area 
are substantiated. The category of "health" is integrated, the substantive features of which are at the same 
time: physiological, mental, spiritual well-being. Among the many psychophysiological and socio-psychological 
factors of health are: biological reliability of the organism; resilience of the individual, indicators of which can 
be called "healthy" relationships and the availability of opportunities to achieve goals; behavior that involves 
and involves an active, creative attitude toward one’s own health. As a socially oriented society is formed and 
the dispositive nature of private health care regulation is taken into account, the private sector is gradually 
being liberalized, although recent developments in the world regarding biological threats and the spread of 
COVID-19 will suspend this process. Various factors can be cited about the urgency and urgency of issues in 
the field of health care and directly in relation to the provision of medical services, but a number of objective 
circumstances speak for themselves about them. The issues of legal regulation of expert assessment regarding 
the compliance of a health care provider with accreditation standards, the expediency of introducing manda-
tory accreditation of health care institutions, and a number of other issues remain fully unresolved. In today's 
challenges, there is a need to study international experience in addressing the issues under study and the use 
of effective mechanisms that will help ensure the appropriate level of medical services.
Keywords: contract, contract for the provision of medical services, legal personality, medical service providers, 
medical practice.

Постановка проблеми. Категорія 
«здоров’я» – інтегрована, змістовними 

ознаками якої одночасно є: фізіологічне, пси-
хічне, духовне благополуччя людини. З поміж 
багатьох психофізіологічних та соціально-пси-
хологічних факторів здоров’я можна назвати: 
біологічну надійність організму; стійкість осо-
бистості, показниками якої можна назвати 
«здорові» відносини та наявність можливостей 
для реалізації цілей; поведінка, що передба-
чає та охоплює активне, творче відношення до 
власного здоров’я. В умовах, коли формується 
соціально орієнтоване суспільство та врахову-
ється диспозитивність приватного регулювання 
у сфері охорони здоров’я, послідовно відбува-
ється лібералізація приватноправового сектора, 
хоча останні події у світі, що стосуються біоло-

гічних загроз та поширення COVID-19, цей про-
цес призупинять.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Національна наукова думка досліджу-
ваної тематики представлена роботами таких 
учених як: С.В. Антонов, С.Б. Булеца, І.В. Вене-
діктова, Д.О. Гомон, А.А. Громов, О.В. Коханов-
ська, О.В. Крилова, Р.А. Майданик, Г.Я. Овер-
ко, О.О. Прасов, В.О. Савченко, О.С. Смотров, 
С.Г. Стеценко та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Про гостроту та актуаль-
ність питань у сфері охорони здоров’я та безпо-
середньо щодо надання медичних послуг можна 
наводити різні фактори, про них же промовисто 
«говорить» і низка об’єктивних обставин. Для 
ефективного правового регулювання статусу 
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суб’єктів правовідносин, що виникають при здій-
сненні медичної діяльності, вже запропоновано: 
визначити види суб’єктів медичних правовідно-
син в єдиному нормативному акті - Медичному 
кодексі; у ЦК України передбачити окремий під-
розділ договорів - про надання медичних послуг, 
про згоду на медичне втручання, про надання 
медичної допомоги, про медичну таємницю, про 
відмову пацієнта від лікування тощо; передбачи-
ти в ЦК України порядок захисту, компенсації 
порушених прав медичних працівників та па-
цієнтів [1]. Проте, повноцінно не вирішеними 
залишаються питання правового регулювання 
експертної оцінки щодо відповідності надавача 
медичних послуг стандартам акредитації, до-
цільності запровадження обов’язкової акредита-
ції закладів охорони здоров’я та ряд інших пи-
тань. В умовах викликів сьогодення є потреба 
дослідження міжнародного досвіду вирішення 
досліджуваних питань та застосування ефектив-
них механізмів, що сприятимуть забезпеченню 
належного рівня медичних послуг.

Метою цієї статті є дослідження окремих 
питань правового статусу надавачів медичних 
послуг на підставі договору.

Виклад основного матеріалу. Відповід-
но до Закону України «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення» 
[2] надавачами медичних послуг є заклади охо-
рони здоров'я усіх форм власності та фізичні осо-
би - підприємці, які одержали ліцензію на про-
вадження господарської діяльності з медичної 
практики та уклали договір про медичне обслу-
говування населення з головними розпорядни-
ками бюджетних коштів.

Вимоги до надавача медичних послуг запро-
ваджено на рівні постанови уряду [3] серед осно-
вних: наявність ліцензії на провадження госпо-
дарської діяльності з медичної практики, інших 
дозвільних документів, передбачених законом; 
наявність у надавача необхідної для надання 
послуг з медичного обслуговування населення 
(медичних послуг) за договором матеріально-
технічної бази, яка відповідає вимогам галузе-
вих стандартів у сфері охорони здоров’я, примір-
них табелів матеріально-технічного оснащення, 
затверджених МОЗ. Суб’єкт господарювання, 
який є закладом охорони здоров’я відповідно до 
Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з медичної практики має відповіда-
ти 29 вимогам, вичерпний перелік міститься у п. 
13 Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з медичної практики [4]. Досліджу-
ваний нормативно-правовий акт містить також 
кадрові та технологічні вимоги (відповідність 
спеціальним освітнім та кадровим вимогам ме-
дичних (фармацевтичних) працівників для лі-
карів та провізорів посвідчується: документом 
про вищу освіту; медичні вироби та вироби ме-
дичного призначення повинні застосовуватися 
ліцензіатом лише: у пристосованих приміщен-
нях, вимоги до яких визначені в інструкціях із 
застосування (паспорті) чи технічній документа-
ції та інші). 

Для отримання ліцензії на здійснення медич-
ної практики необхідно також дотримуватись по-
ложень ДБН В 2.2.-9-2009 [5], що серед іншого 
встановлює вимоги до повітряного середовища 

та температурного режиму таких приміщень  
(п. 8.2.), що в свою чергу має відповідати  
ДСТУ ISO 14644-1:2009. Чисті приміщення 
та пов’язані з ними контрольовані середовища.  
Частина 1, 2 Класифікація чистоти повітря 
та Вимоги до контролювання й моніторингу для 
підтвердження відповідності (ISO 14644-1:1999,  
IDT). Судова практика «рясніє» справами про 
запровадження санкцій до закладів охорони 
здоров’я, щодо недотримання технологічних ви-
мог та вимог щодо здійснення відповідної діяль-
ності за адресою, що вказана у ліцензії (медичні 
послуги надаються у непристосованих примі-
щеннях) [6]. 

Заклад охорони здоров’я також розміщує копію 
акредитаційного сертифіката (за наявності) – по-
зиція Ліцензійних умов здійснення медичної прак-
тики, проте доцільно зробити обов’язком для усіх 
надавачів медичних послуг. Нині порядок акреди-
тації для закладів охорони здоров’я регулюється 
постановою Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Порядку акредитації закладу охорони 
здоров’я» [7] та є процедурою добровільною. Акре-
дитація закладу охорони здоров’я – це офіційне ви-
знання наявності у закладі охорони здоров’я умов 
для якісного, своєчасного, певного рівня медич-
ного обслуговування населення, дотримання ним 
стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності 
медичних (фармацевтичних) працівників єдиним 
кваліфікаційним вимогам. Вона проводиться піс-
ля отримання закладом охорони здоров’я ліцензії 
на провадження господарської діяльності з медич-
ної практики, або ліцензії на провадження госпо-
дарської діяльності з виробництва лікарських за-
собів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими 
засобами, імпорту лікарських засобів, крім актив-
них фармацевтичних інгредієнтів.

Результати проведеної експертної оцінки ви-
світлюються у експертному висновку про від-
повідність закладу стандартам акредитації, 
у якому встановлюються пропозиції щодо акре-
дитації закладу та присвоєння останньому на 
підставі затверджених Міністерством охорони 
здоров’я України критеріїв акредитації відпо-
відної акредитаційної категорії (друга, перша, 
вища) або відмови в акредитації. У разі прийнят-
тя рішення про присвоєння закладу певної акре-
дитаційної категорії відповідна головна акреди-
таційна або акредитаційна комісія безоплатно 
видає йому акредитаційний сертифікат. Строк 
дії акредитаційного сертифіката не може бути 
довшим ніж 3 роки та встановлюється відповід-
ною головною акредитаційною комісією або акре-
дитаційною комісією з урахуванням рекоменда-
цій, зазначених в експертному висновку.

Ми підтримуємо позицію про те, що тим фак-
тором, який буде сприяти розвитку медичної сфе-
ри, якості медичних послуг та медичного страху-
вання, може стати запровадження обов’язкової 
умови для виплати страхового відшкодування, 
як в рамках загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, так і за участю при-
ватних страховиків, наявності у закладу охорони 
здоров’я акредитаційного сертифіката, що за-
свідчить офіційне визнання наявності у закла-
ді охорони здоров’я умов для якісного, своєчас-
ного, певного рівня медичного обслуговування 
населення, дотримання ним стандартів у сфері 
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охорони здоров’я, відповідності медичних (фар-
мацевтичних) працівників єдиним кваліфіка-
ційним вимогам [7]. 

Так як, наприклад банки пуповинної 
крові, інших тканин і клітин людини, що 
обов’язково після отримання ліцензії атестуєть-
ся/акредитується [8]. Одним із таких стандар-
тів є здійснення контролю за бактеріологічним 
складом повітряного середовища в операційних 
та інших приміщеннях з асептичним режимом 
роботи, до визначення якого і має застосовується  
ДСТУ ISO 14644-1:2009. Необхідно привести до 
одного знаменника санітарні нормам і прави-
ла для всіх закладів охорони здоров’я, оскільки 
одні з них застаріли, інші, наприклад, Державні 
санітарні норми і правила «Санітарно-протиепі-
демічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що 
надають первинну медичну (медико-санітарну) 
допомогу» та Державні санітарні норми та пра-
вила «Гігієнічні вимоги до розміщення, обла-
штування, обладнання та експлуатації перина-
тальних центрів» стосуються окремих категорій 
закладів охорони здоров’я. 

До кола учасників, що можуть стати сторо-
ною договору про надання медичних послуг не 
відносяться малолітні особи, особи, що позбавле-
ні дієздатності або обмежені у дієздатності у за-

конний спосіб. З іншого боку, іноземці, особи без 
громадянства відповідно до Порядку вибору лі-
каря, який надає первинну медичну допомогу, 
та форми декларації про вибір лікаря, який на-
дає первинну медичну допомогу [9] мають право 
на укладення договору про надання медичної 
послуги.

Висновки і пропозиції. Суб’єкти права на 
медичну допомогу та суб’єкти договірних право-
відносин у медичній сфері – поняття не тотож-
ні. Аналіз нормативно-правових актів у сфері 
охорони здоров’я дає підстави виділити наступ-
них учасників договірних відносин у цій сфе-
рі: а) суб’єкти, що надають медичні послуги;  
б) суб’єкти, що «споживають» медичні послуги; 
в) суб’єкти, які реалізують державну політику 
у сфері охорони здоров'я, зокрема, надання ме-
дичних послуг. Доцільно запровадити, принай-
мні на перспективу, обов’язкову акредитацію 
для усіх надавачів медичних послуг, це стане 
тим фактором, який буде сприяти розвитку ме-
дичної сфери, якості медичних послуг та медич-
ного страхування, може стати запровадження 
обов’язкової умови для виплати страхового від-
шкодування, як в рамках загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, так і за 
участю приватних страховиків.
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