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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСТРЕНОЇ  
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  

Важливими елементами адміністративно-правого регулювання екст-
реної медичної допомоги виступають завдання та принципи, які складають 
підґрунтя зазначеної діяльності. 

Для багатьох праць, присвячених відповідній проблематиці, характе-
рним є визначення понять «завдання» та «функції». 

На думку Р. Драго завдання – це виконання всього, реалізація чого за-
безпечується ним чи повинна забезпечуватися [1, с. 60].  

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови «за-
вдання» визначається як наперед визначений, запланований для виконання 
обсяг роботи, справи тощо; настанова, розпорядження виконати певне до-
ручення; мета, до якої прагнуть; те що хочуть здійснити тощо [2, с. 284]. 

Вікіпедія визначає «завдання» як доручення, вказівка або настанова 
чого-небудь; або те, що було задано, призначено для виконання [3]. 

Так, американські вчені Г. Кунц та С. О’Доннел зазначають, що за-
вдання регулювання – це кінцеві цілі, на які спрямована діяльність, а мета 
також по суті є завданням, але має кількісні та якісні показники [4, с. 193].  

Ю.В. Пирожкова оптимальним визначенням завдань адміністративно-
правового регулювання вважає їх розуміння як основних напрямків держа-
вної регулюючої діяльності, які в конкретних умовах є етапами досягнення 
мети адміністративно-правового регулювання [5, с. 50]. 

В той же час функція (робота) (лат. functio – вчинення, виконання) – 
діяльність, роль об’єкта в рамках деякої системи, робота вироблена орга-
ном, організмом; роль, значення чого-небудь. Функція (лат. functio – вико-
нання) – обов’язок, коло діяльності [3]. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає фун-
кцію як явище, яке залежить від іншого явища, є формою виявлення і змі-
нюється відповідно до його змін; робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло 
діяльності когось, чогось; призначення, роль чого-небудь [2, с. 1335]. 

Так, завдання першої медичної допомоги полягає в тому, щоб найпро-
стішими засобами врятувати життя потерпілому, полегшити його страж-
дання, запобігти розвитку можливих ускладнень, зменшити тяжкість пере-
бігу травми чи захворювання [6]. 

Так, Закон України «Про екстерну медичну допомогу» основними за-
вданнями системи екстреної медичної допомоги визначає організацію та 
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забезпечення: надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної екстре-
ної медичної допомоги, у тому числі під час виникнення надзвичайних си-
туацій та ліквідації їх наслідків; медико-санітарного супроводу масових за-
ходів та заходів за участю осіб, стосовно яких здійснюється державна охо-
рона; взаємодії з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств, інших 
центральних та місцевих органів виконавчої влади під час виникнення над-
звичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків [7]. 

Таким чином, завданням екстреної медичної допомоги – є визначе-
ний, запланований для виконання обсяг діяльності, який спрямований на 
врятування і збереження життя людини у невідкладному стані та мініміза-
цію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, рятування життя постраж-
далих, усунення дії уражуючих факторів, попередження чи зменшення тяж-
ких ускладнень і якнайшвидша евакуація з осередку ураження. 

В свою чергу, функція екстреної медичної допомоги – це цілеспрямо-
вана діяльність, направлена на виконання встановлених обов’язків по вряту-
вання і збереження життя людини у невідкладному стані, які визначені зако-
нодавцем, направлених на мінімізацію наслідків впливу такого стану на її 
здоров’я; створення, функціонування і розвиток системи екстреної медичної 
допомоги; усунення дії уражуючих факторів, а також попередження чи зме-
ншення тяжких ускладнень і якнайшвидша евакуація з осередку ураження. 

Треба відзначити, що законодавець не визначає поняття завдань та 
функцій екстреної медичної допомоги, тому пропонуємо доповнити п. 2, ст. 
5 Закону України «Про екстерну медичну допомогу», а саме: рятування 
життя постраждалих, усунення дії уражуючих факторів, попередження чи 
зменшення тяжких ускладнень і якнайшвидша евакуація з осередку ура-
ження; розвиток системи екстреної медичної допомоги; впровадження нові-
тніх технологій у діяльність екстреної медичної допомоги; підвищення яко-
сті роботи медичного персоналу екстреної медичної допомоги. 
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