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Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 20.06.2016 року Вищі 

спеціалізовані суди було скасовано, а повноваження касаційної інстанції знов переклали 

на новий Верховний Суд [4]. Норми цього Закону можна вважати досить прогресивними, 

більше того давно необхідними, оскільки ними нарешті забезпечувалося приведення 

порядку та системи касації у цивільному судочинстві у відповідність до вимог Конституції 

України.  

Таким чином, відбулося розмежування повноважень Вищого спеціалізованого суду 

та Верховного Суду України в частині касаційного розгляду справ. Зазначеними нормами 

було започатковано процес скасування системи вищих спеціалізованих судів, на зміну 

яких почав діяти Верховний Суд, в якому було створено та функціонують п’ять таких 

підрозділів як: Велика палата, касаційний адміністративний суд, касаційний 

господарський суд, касаційний кримінальний суд та касаційний цивільний суд. 
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За статистикою, допомога, надана людині протягом перших 4 хвилин, збільшує 

шанси на порятунок на 30%. Але нині в Україні долікарська допомога до прибуття бригади 

невідкладного реагування практично не надається, тим самим зводячи нанівець в багатьох 

випадках шанси постраждалого на виживання [8].  

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю [1]. Тому, з метою запобігання смертності та 

настання інвалідності людей внаслідок невідкладного стану держава сприяє створенню 

можливостей для надання населенню долікарської допомоги.  

Згідно ст. 3 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров'я», домедична 

допомога – це невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та 

збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого 

стану на її здоров'я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, 

але за своїми службовими обов'язками повинні володіти основними практичними 
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навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, 

та відповідно до закону зобов'язані здійснювати такі дії та заходи [3]. 

Невідкладний стан людини – це такий стан, у якому різко погіршується фізичний або 

психічний стан здоров’я людини, яке становить пряму та невідворотну загрозу її життю та 

здоров’ю або оточуючим її людей, і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або 

інших внутрішніх чи зовнішніх причин. 

Домедичну допомогу слід відрізняти від екстреної медичної допомоги – медичної 

допомоги, яка полягає у здійсненні медичними працівниками 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. Екстрену медичну допомогу надають медичні працівники. 

Особи, які надають домедичну допомогу людині у невідкладному стані, не мають 

права брати добровільну інформовану згоду на діагностику лікування або знеболення. 

Першим завданням такої особи є дії, спрямовані на порятунок життя людини, потребуючої 

медичної допомоги. 

Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про екстрену медичну допомогу» та Постанови Кабінету 

міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації 

осіб, які зобов'язані надавати долікарську допомогу», особами, які зобов’язані надавати 

долікарську допомогу людині в невідкладному стані, є, зокрема, фармацевтичні 

працівники [4;5].  

Підготовка та підвищення кваліфікації з надання домедичної допомоги проводиться 

на базі вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів I-IV рівня акредитації 

незалежно від форми власності та підпорядкування, навчально-тренувальних відділів 

центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, навчально-тренувальних 

відділів Товариства Червоного Хреста, інших навчально-тренувальних підрозділів, які 

здійснюють діяльність відповідно до законодавства про освіту за програмами, 

затвердженими Міністерством охорони здоров’я і погодженими з Міністерством освіти і 

науки. Термін підготовки та підвищення кваліфікації залежить від рівня знань і 

практичних навичок особи, проводять лише за очною формою навчання і поділяють на 

перший, другий та третій рівні, а з метою адаптації навчально-тренувальних програм до 

міжнародних стандартів надання невідкладної медичної допомоги, їх затверджено 

Наказом МОЗ [6]. 

Наказ МОЗ «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при 

невідкладних станах» містить 29 порядків, що визначають послідовність дій при наданні 

долікарської допомоги постраждалим не медичними працівниками [7]. 

Актуальним є питання відповідальності, пов’язаної з наданням долікарської 

допомоги. Як зазначено у ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що 

не передбачено законодавством [1]. 

Згідно ст. 3 ЗУ «Про екстрену медичну допомогу», в разі виявлення людини у 

невідкладному стані, яка не може особисто звернутися за наданням екстреної медичної 

допомоги на місці події громадянин України або будь-яка інша особа, які виявили таку 

людину, зобов’язані негайно здійснити виклик екстреної медичної допомоги або 

повідомити про виявлену людину; за можливості надати виявленій людині у 

невідкладному стані необхідну допомогу [4].  

Передбачено кримінальну відповідальність за завідоме залишення в небезпеці (ст. 

135 КК України) та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя 

стані (ст. 136 КК України) [2]. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує звільняти від 

відповідальності осіб, які надають допомогу постраждалому, аби стимулювати та 

збільшити мотивацію до початку та проведення невідкладних заходів [9].  
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Так, у більшості штатів США, Канаді та Австралії діє законодавча база, що регулює 

право на надання першої допомоги та правовий стан особи, яка таку допомогу надає. 

Головна умова закону — постраждалий не може подати позов за неправильно надану 

першу допомогу, якщо вона надавалася сумлінно, з найкращих міркувань та без 

очікування можливої компенсації. Законодавство Австрії, Німеччини та Швейцарії також 

містить схожі норми, які звільняють від відповідальності дії особи, спрямовані на 

усунення крайньої небезпеки, яка загрожує життю людини. 

Україна також потребує створення законодавчої бази, здатної захистити людину, що 

надає допомогу, від можливого покарання. Надаючи допомогу потерпілому, у першу чергу 

слід пам’ятати про власну безпеку і навіть утримуватися від надання допомоги, якщо це 

завідомо загрожує життю та здоров’ю рятувальника (саме такі випадки і кваліфікуються 

як обставини, коли надати допомогу об’єктивно немає можливості). Особа, яка відповідно 

до своїх службових обов’язків надавала першу допомогу, не несе цивільної, 

адміністративної, дисциплінарної або кримінальної відповідальності за завдання шкоди 

життю, здоров’ю або майну людини внаслідок надання їй першої допомоги, якщо така 

допомога надавалася відповідно до затверджених в установленому порядку стандартів її 

надання, за винятком випадків наявності у діях такої особи умислу або недбалості, а за 

завдання шкоди майну — лише за наявності її умислу. 

Отже, фармацевтичні працівники відіграють важливу роль при наданні першої 

долікарської допомоги громадянам в різних екстремальних ситуаціях. Це потребує 

подальшого вдосконалення чинного законодавства з підготовки працівників фармації та 

укладенні нормативно – правової бази до вимог ВООЗ.  
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