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Роль української медичної реформи в 
модернізації первинної ланки надання 

медичної допомоги 

 
Вед лд мгзл кіпяущ пупнійщпрвм 

акрзвлм гзпкурує ж нозвмгу іліуіы-
валля, тмгу номвдгдлля ра мфікува-
лзт лапйігків кдгзфлмї одсмокз в 
Укоаїлі. Позфмку впі жоіжз пупнійщп-
рва: кдгзфлі ноауівлзкз (їт кдгзфла 
одсмока рмокаєрщпя ндодгмвпік у 
пдлпі лагалля ндовзллмї кдгзфлмї 
гмнмкмгз), науієлрз (які ндодваелм 
її мрозкуырщ пакд ла ндовзллмку 
оівлі), дкпндорз (які птмгярщпя у гу-
куі, цм ракмгм омгу «жагйзбйдлля» 
ноз номвдгдллі одсмокувалля вірфз-
жлялмї кдгзузлз жа фапз лджайделмп-
рі Укоаїлз цд лд буйм). Подгправлз-
кз лаукз жагаймк ра ыозгзфлмї лау-
кз жмкодка рде акрзвлм гмйуфзйзпщ 
гм номудпу алайіжу ндохзт оджуйщра-
рів кдгзфлмї одсмокз. Позлагіглм 
жажлафзкм, цм хкмга, цм сатівуі ж 
гайужі ноава гмйуфаырщпя лд ла драні 
нйалувалля одсмокз ра омжомбйдлля 
її кйыфмвзт жапаг (тмфа кабурщ лд 
жмвпік бдж їт уфапрі вігбувайзпщ уі 
номудпз), номрд коацд ніжліхд, ліе 
жмвпік лікмйз.  

На лахд ндодкмлалля, акруайщ-
ліпрщ омжгйягу ра гмпйігедлля омйі 
укоаїлпщкмї кдгзфлмї одсмокз в км-
гдоліжауії ндовзллмї йалкз лагалля 
кдгзфлмї гмнмкмгз нмяплыєрщпя ла-
прунлзк: 

- нм-ндохд, жа коацзкз пвірм-
взкз жоажкакз могаліжауії лагалля 
кдгзфлмї гмнмкмгз, гм 70 % її мбпягів 
лагаєрщпя пакд ла ндовзллмку оівлі. 
Воатмвуыфз, цм кдрмы одсмокз кд-
гзфлмї гайужі в Укоаїлі є лабйзедлля 
гм коацзт нозкйагів її сулкуімлу-
валля у пвірі, нмпрає нзралля ном 
жомпралля мбпягів ндовзллмї кдгзф-
лмї гмнмкмгз у проукруоі кдгзфлмї 
гмнмкмгз жагаймк; 

- нм-гоугд, уди взг кдгзфлмї 
гмнмкмгз є какпзкайщлм лабйзед-
лзк гм ндодпіфлмгм гомкагялзла. 
Жзрдйщ пійщпщкмї кіпудвмпрі, якзи 
номезває жа бійщх ліе пмрлы кіймкд-
роів гм мбйаплмгм удлроу, кмейзвм 
лікмйз жа пвмє езрря і лд кмозпрува-
рзкдрщпя нмпйугакз взпмкмпндуіайі-
жмвалмї кдгзфлмї гмнмкмгз, номрд віл 
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гаоалрмвалм у ндвлі ндоімгз пвмгм 
езрря жвдолдрщпя жа ндовзллмы кд-
гзфлмы гмнмкмгмы (пійщпщкзи сдйщ-
гхдопщкм-акухдопщкзи нулкр, оа-
имлла нмйікйіліка рмцм); 

- нм-родрє, смокайщлм каеуфз, 
у оаккат лзліхлщмгм драну кдгзфлмї 
одсмокз, кмгдоліжуєрщпя пакд ндо-
взлла йалка. За її оджуйщраракз, ав-
рмоз нйалуырщ жаномнмлуварз одсм-
окувалля ілхзт пдгкдлрів могаліжауії 
кдгзфлмї гмнмкмгз лапдйдллы; 

- нм-фдрвдорд, рдокілмпнмйуфдл-
ля «кмхрз пйігуырщ жа науієлрмк», 
якд оаліхд лмпзйм гйя вірфзжлялмї 
кдгзузлз рдмодрзфлзи жкіпр, лаоажі 
мрозкує фіркд ноакрзфлд ланмвлдлля: 
жа кмелмгм науієлра лагаваф кдгзф-
лмї гмнмкмгз мрозкає кмлкодрлі км-
хрз віг гдоеавз (у хзомкмку омжу-
кіллі), цм одайіжмвуварзкдрщпя фдодж 
првмодлзи удлроайщлзи могал взкм-
лавфмї вйагз – Науімлайщлу пйуебу 
жгмомв’я Укоаїлз; 

- і, лапаккілдущ, нм-н’ярд, науі-
єлр мрозкає кмейзвіпрщ одайщлмгм 
взбмоу. Агед пакд віл мбзоарзкд ру 
йікувайщлу упралмву, рмгм йікаоя, 
якзи лагаварзкд имку ндовзллу кд-
гзфлу гмнмкмгу. Іж кмейзвіпры їт 
жакілз, якцм віл вваеарзкд уд жа 
гмуійщлд.  

Тдмодрзкм-кдрмгмймгіфлмы бажмы 
галмгм гмпйігедлля прайз лаукмві 
ноауі ракзт вірфзжлялзт ра жаоубіе-
лзт гмпйіглзків: Н. Б. Бмймріла, 
І. О. Буояк, М. Ф.  Гдоапзкдлкм, 
З. С. Гйагул, Б. О.  Лмгвзлдлкм, 
М. М. Майєїла, З. О. Нагык, В. М. Пах-
кмв,  О. М. Пдйагдха, О. М. Піціра, 
М. І. Позхйяк, Л. О. Сакійзк, 
О. В. Смйгардлкм, Р. О. Срдсалфук, 
В. Ю. Срдудлкм, С. Г. Срдудлкм, 
Г. М. Тмкаоєв, В. Б. Фійармв, Н. В. Шдв-
фук ра іл. Злафлмы кіомы правйдлля 

гм номбйдкарзкз ноавмвмгм одгуйы-
валля кдгзфлмї гіяйщлмпрі, кдгзфлм-
гм ноава жагаймк, у аврмоа псмокува-
ймпщ ла жапагат нмгйягів  номсдпмоа 
С. Г. Срдудлка1.  

Кйыфмвзкз лмокарзвлм-ноавм-
взкз акракз, які буйз нозилярі у 
2017 омуі ра які прайз ыозгзфлзк 
нігґоулряк гйя номвдгдлля капхраб-
лзт жкіл у пзпрдкі мтмомлз жгмомв’я, 
прайз Закмлз Укоаїлз  віг 19 емврля 
2017 омку № 2168-VIII «Пом гдоеав-
лі сілалпмві гаоалрії кдгзфлмгм мб-
пйугмвувалля лапдйдлля» ра віг 14 
йзпрмнага 2017 омку № 2206-VIII 
«Пом нігвзцдлля гмпрунлмпрі ра якм-
прі кдгзфлмгм мбпйугмвувалля у пійщ-
пщкіи кіпудвмпрі». Акрзвлм ланоаущм-
вуырщпя вігмкфі гмкукдлрз Міліпрдо-
прва мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз.  

Пдодгмвпік, цм лмвмгм нозвліп 
Закмл Укоаїлз  віг 19 емврля 2017 ом- 
ку № 2168-VIII «Пом гдоеавлі сі-
лалпмві гаоалрії кдгзфлмгм мбпйугм-
вувалля лапдйдлля» у пноаву агкілі-
проарзвлм-ноавмвмгм ра сілалпмвмгм 
жабджндфдлля мтмомлз жгмомв’я жага-
ймк ра ндовзллмї кдгзфлмї гмнмкмгз 
жмкодка? Такзт лмвауіи є фзкайм, 
вкаедкм кйыфмві ж лзт: 

1) номгоака гдоеавлзт гаоалріи 
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля лапдйдлля 
(номгоака кдгзфлзт гаоалріи) - ном-
гоака, цм взжлафає ндодйік ра мбпяг 
кдгзфлзт нмпйуг (вкйыфаыфз кдгзф-
лі взомбз) ра йікаопщкзт жапмбів, нм-
влу мнйару лагалля якзт науієлрак 
гдоеава гаоалрує жа оатулмк кмхрів 
Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз жгіглм 
ж раозсмк, гйя номсійакрзкз, гіаглм-
прзкз, йікувалля ра одабійірауії у 
жв’яжку ж твмомбакз, роавкакз, мроу-
єллякз і нармймгіфлзкз пралакз, а 
ракме у жв’яжку ж вагірліпры ра нмйм-
гакз; 

_________________ 
1    Срдудлкм С. Г. Поавм з кдгзузла: номбйдкш пммрлмхдлзя: Ммлмгоасзя / Срдудл- 

км С. Г. – М., 2002. – 250 п.; Срдудлкм С. Г. Мдгзузлпкмд ноавм: Уфдблзк. – СПб.: 
Юозгзфдпкзи удлро Подпп, 2004. – 576 п.; Срдудлкм С. Г. Впрун гм куопу «Мдгзфлд ноавм 
Укоаїлз». Лдкуія // Поавм Укоаїлз. – 2011. - № 11-12. – С. 120-131; Срдудлкм С. Г. 
Пдопндкрзвз омжвзрку кдгзфлмгм ноава в Укоаїлі: кмлуднруайщлі жапагз // Пубйіфлд ноавм. 
2016. № 3. С. 21-26; Срдудлкм С. Г. Мдгзфла одсмока в Укоаїлі: ноавм, нмйірзка, кмоайщ // 
Пубйіфлд ноавм. – 2017. - № 4. – С. 57-61 
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2) лагавафі кдгзфлзт нмпйуг - 
жакйагз мтмомлз жгмомв’я упіт смок 
вйаплмпрі ра сіжзфлі мпмбз - нігноз-
єкуі, які мгдоеайз йіудлжіы ла ном-
вагедлля гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі ж 
кдгзфлмї ноакрзкз ра укйайз гмгмвіо 
ном кдгзфлд мбпйугмвувалля лапд-
йдлля ж гмймвлзкз омжнмояглзкакз 
быгедрлзт кмхрів; 

3) вігнмвіглм гм ущмгм Закмлу 
гдоеава гаоалрує нмвлу мнйару жгіг-
лм ж раозсмк жа оатулмк кмхрів 
Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз лагал-
ля гомкагялак лдмбтіглзт їк кдгзф-
лзт нмпйуг ра йікаопщкзт жапмбів, цм 
ндодгбафдлі номгоакмы кдгзфлзт 
гаоалріи [1]. 

На цм лдмбтіглм жвдолурз увагу? 
Пдодгмвпік ла номбйдкарзку гдоеа-
влзт гаоалріи кдгзфлмгм мбпйугмву-
валля лапдйдлля (номгоака кдгзфлзт 
гаоалріи). Помпрзи нмвдотмвзи ала-
йіж галмї лмокз пвігфзрщ ном ндвлу 
кіоу лдпнівнагілля ракмгм омгу гаоа-
лріи іж номгдкйаомвалзкз Кмлпрзру-
уієы Укоаїлз гаоалріякз бджмнйарлмї 
кдгзфлмї гмнмкмгз. Тмбрм кз бафз-
км, цм мнйару лагалля науієлрак 
кдгзфлмї гмнмкмгз в гдоеавлзт км-
кулайщлзт йікувайщлм-номсійакрзф-
лзт упралмват гдоеава гаоалрує лд у 
нмвлмку мбпяжі. Лзхд у кдеат ном-
гоакз гдоеавлзт гаоалріи кдгзфлмгм 
мбпйугмвувалля лапдйдлля. Айд га-
ваирд жагакмпщ нзралляк: фз є ла-
пноавгі кдгзфла гмнмкмга бджмнйар-
лмы? І фзкмед вмла вжагайі ракмы 
бурз? Агед ндвлі одпуопз (сілалпмві, 
могаліжауіилі, кагомві, кмкулайщлі 
рмцм) жавегз взроафаырщпя ла ла-
галля кдгзфлмї гмнмкмгз. Тмку, ла 
ндодкмлалля аврмоа, ракмгм омгу пз-
руауіы «гйутмгм жакмвфувалля» вка-
жалмї номбйдкз нмроіблм кілярз.  

У праррі 49 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
взжлафдлм,  цм кмедл гомкагялзл 
кає ноавм ла мтмомлу жгмомв’я, кдгз-
флу гмнмкмгу ра кдгзфлд проатувал-
ля. Вмглмфап у гзпнмжзуії праррі жа-
жлафдлм, цм в гдоеавлзт ра кмкула-
йщлзт жакйагат мтмомлз жгмомв’я 
кдгзфла гмнмкмга лагаєрщпя бджмнйа-
рлм; кдодеа ракзт жакйагів лд кмед 
бурз пкмомфдла [2]. На лаху гукку, 

гомкагялз Укоаїлз в ндодваеліи 
бійщхмпрі лд кайз лайделмї кмейз-
вмпрі одайіжмвуварз ноава, жажлафдлі у 
уіи праррі. З ілхмгм бмку, і гдоеава 
фдодж жкдлхдлля лдмбтіглмгм сілал-
пувалля кдгзфлмї гайужі лд жабджнд-
фує одайщлмї бджмнйарлмпрі лагалля 
кдгзфлмї гмнмкмгз [3, п. 160]. 

Щд у 2014 омуі, гм жаномвагедл-
ля пуфаплмї кдгзфлмї одсмокз, 
Н. В. Шдвфук ла прмоілкат «Пубйіф-
лмгм ноава» жажлафайа, цм номудпз  
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджнд-
фдлля сілалпувалля мтмомлз жгм-
омв’я каырщ бажуварзпщ ла лапрунлзт 
жапагат: 

- вігтмгу віг «жоівляйівкз» у 
сілалпуваллі одгімлів; 

- вігтмгу віг «кмєфлмгм сілал-
пувалля» мтмомлз жгмомв’я, мпкійщкз 
мпралліи нігтіг прзкуйыварзкд хру-
флд жавзцдлля нмкажлзків жлатм-
гедлля у прауімлаоі; 

- нмєглалля удлроайіжауії ра 
гдудлроайіжауії у сілалпувалля мтм-
омлз жгмомв’я ла кіпуят; 

- уоатувалля пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмгм пралу рмгм фз ілхмгм 
одгімлу ж кдрмы взоівлывалля нмкаж-
лзків сілалпувалля кдгзфлмї псдоз 
і, вігнмвіглм, взоівлывалля ноавмвм-
гм прарупу мрозкувафів кдгзфлмї гм-
нмкмгз [4, п. 57]. Маы жажлафзрз, цм 
бійщхіпрщ іж вкажалмгм лаоажі нмпру-
нмвм врійыєрщпя у езрря. Вмглмфап, 
ла цм ваорм жвдолурз увагу, - ра мб-
правзла, цм нмєглалля удлроайіжауії 
ра гдудлроайіжауії у сілалпувалля 
мтмомлз жгмомв’я ла кіпуят – уя ігдя 
гмпзрщ нмжзрзвлм внзпувайапя б і у 
номудпз гдудлроайіжауії, цм лаоажі 
номтмгярщ в Укоаїлі. Помрд првмодл-
ля Науімлайщлмї пйуебз жгмомв’я 
Укоаїлз ра гдйдгувалля їи нмвлмва-
едлщ цмгм сілалпувалля лагалля 
кдгзфлмї гмнмкмгз ндвлмы кіомы 
гзпмлує іж вкажалзк взцд.  

В кмлрдкпрі рдкз галмгм лаукмвм-
гм нмвігмкйдлля ваейзвм жвдолурз 
мпмбйзву увагу ла пійщпщку кдгзуз-
лу. Сакд узк нзралляк нозпвяфдлм 
Закмл Укоаїлз віг 14 йзпрмнага 
2017 омку № 2206-VIII «Пом нігвз-
цдлля гмпрунлмпрі ра якмпрі кдгзф-
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лмгм мбпйугмвувалля у пійщпщкіи кіп-
удвмпрі». Срарря 3 галмгм лмокарзв-
лм-ноавмвмгм акру првдогеує, цм 
нігвзцдлля гмпрунлмпрі ра якмпрі 
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля у пійщпщ-
кіи кіпудвмпрі є мглзк іж ноімозрдр-
лзт ланояків гдоеавлмї нмйірзкз у 
псдоат мтмомлз жгмомв’я ра одгімла-
йщлмгм омжвзрку, цм жгіиплыырщпя ла 
ракзт нозлузнат: 

1) дсдкрзвлмпрі нігрозккз омж-
взрку мтмомлз жгмомв’я у пійщпщкіи 
кіпудвмпрі; 

2) жабджндфдлля уфапрі могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, гомкагпщ-
кзт мб’єглалщ, лаукмвзт упралмв у 
смокуваллі ра одайіжауії гдоеавлмї 
нмйірзкз в жажлафдлзт псдоат; 

3) првмодлля оівлзт кмейзвмпрди 
гйя гмпруну рдозрмоіайщлзт гомкаг 
гм нігрозккз, ндодгбафдлмї жагайщлм-
гдоеавлзкз, одгімлайщлзкз ра кіпуд-
взкз номгоакакз омжвзрку мтмомлз 
жгмомв’я у пійщпщкіи кіпудвмпрі; 

4) дсдкрзвлмпрі взкмозпралля 
быгедрлзт кмхрів, ндодгбафдлзт гйя 
взкмлалля жажлафдлзт номгоак; 

5) вігкозрмпрі ра номжмомпрі ла-
галля гдоеавлмї нігрозккз [5]. 

Пмноз ндвлу гдкйаоарзвліпрщ лз-
жкз іж вкажалзт нозлузнів, вмлз лд-
пурщ у пмбі нмжзрзвлзи пкзпй. Віл 
нмйягає у рмку, цм ла їт нігправі км-
ела бугд омжомбйярз номдкрз лмока-
рзвлм-ноавмвзт акрів, які  б гдрайіжу-
варз вкажалі нозлузнз. Ці нозлузнз 
ндвлмы кіомы «жв’яжуырщ» і гдоеаву 
і пупнійщпрвм. Коаилщмы кіомы гм 
рзт ніо, нмкз лд жкілярщ нозлузнз.  

Н. В. Авоакдлкм у оаккат пвмє 
гмкрмопщкмї гзпдорауії, нозпвяфдлмї . 
гдоеавлмку уноавйіллы пзпрдкмы 
мтмомлз жгмомв’я ла одгімлайщлмку 
оівлі жажлафає, цм гмпроі номбйдкз в 
пзпрдкі мтмомлз жгмомв’я взлзкйз 
фдодж лддсдкрзвліпрщ сілалпувалля 
пзпрдкз, її нйалувалля ра одгуйывал-
ля. Впралмвйдлм нозфзлз ракмї пзру-
ауії: лдгмпрарліпрщ быгедрлмгм сі-
лалпувалля, быгедрлі взгаркз нмк-
озваырщ кілікайщлі сілалпмві нмрод-
бз гайужі мтмомлз жгмомв’я ла 52-
54%, а пукз жбійщхдлля быгедру 
пноякмвалі ноакрзфлм ла нігвзцдлля 

жаомбірлмї нйарз ра длдогмлмпіїв; лд-
гмпкмлайіпрщ фзллмгм жакмлмгавпрва 
(Быгедрлзи кмгдкп Укоаїлз, Оплмвз 
жакмлмгавпрва ном мтмомлу жгмомв’я 
Укоаїлз, жакмлз ном кіпудві гдоеавлі 
агкіліпроауії, ном кіпудвд пакмвоягу-
валля в фапрзлі нмвлмваедлщ могалів 
мтмомлз жгмомв’я, кдодеі жакйагів 
мтмомлз жгмомв’я), цм, в пвмы фдогу, 
прозкує номвдгдлля оагзкайщлзт 
жкіл; лдпрабійщліпрщ і лдвігноаущмва-
ліпрщ кдрмгів сілалпувалля ндовзл-
лмї кдгзкм-паліраолмї гмнмкмгз; віг-
пурліпрщ фіркмгм омжнмгійу ла пйуебз 
ндовзллмї ра врмозллмї кдгзфлмї 
гмнмкмгз; лзжщкзи оівдлщ кагомвмгм 
жабджндфдлля квайісікмвалзкз кдгз-
флзкз ноауівлзкакз жакйагів ндо-
взллмї кдгзкм-паліраолмї гмнмкмгз 
пійщпщкмї кіпудвмпрі; вігпурліпрщ дкм-
лмкіфлмї кмрзвауії кдгзфлзт ноауів-
лзків жакйагів мтмомлз жгмомв’я, цм, 
у пвмы фдогу, нозжвмгзрщ гм вігпур-
лмпрі жауікавйдлмпрі в науієлрат [6, 
п. 19]. Такмгм омгу пзруауія гіиплм 
мб’єкрзвлм вігмбоаеає прал пноав у 
вірфзжляліи мтмомлі жгмомв’я. Помрд 
лагіы ла упніхлд номвдгдлля одсмо-
кз гає тмфа б мгзл іж ваедйів номрз-
гії пзруауії, цм вкажала взцд. Ммва 
игд ном вігпурліпрщ дкмлмкіфлмї км-
рзвауії кдгзфлзт ноауівлзків жакйа-
гів мтмомлз жгмомв’я, цм, у пвмы фдо-
гу, нозжвмгзрщ гм вігпурлмпрі жауіка-
вйдлмпрі в науієлрат. За нозлузнмк 
«гомхі пйігуырщ жа науієлрмк» дкм-
лмкіфла кмрзвауія взлзкає. Якцм є 
науієлрз ла ндовзлліи йалуі – є 
мнйара ноауі. Ндкає науієлрів – йі-
као абм ндодномсійыєрщпя ла вужщкм-
гм пндуіайіпра, абм мбзоає ілхзи вдк-
рмо номсдпіилмгм пноякувалля нмжа 
кдгзузлмы. Жмопркм? Так, лд бдж 
ущмгм. Айд пноавдгйзвм. Пауієлрз 
мбзоарзкурщ коацзт.  

 На жавдохдлля вкаеу ном пйух-
ліпрщ номнмжзуії С. Г. Срдудлка прм-
пмвлм рмгм, цм «жагаймк ед одсмоку-
валля псдоз мтмомлз жгмомв’я кає 
іліуіыварз бійщх акрзвлзи омжвзрмк 
кдгзфлмгм ноава, - лмвмгм ноавмвмгм 
урвмодлля, цм мб’єкрзвлм нодрдлгує 
ла праруп пакмпріилмї гайужі ноава. 
Ваейзвм упвігмкзрз, цм уд 
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мб’єкрзвлзи номудп, ноз якмку кдгз-
флд ноавм жгарлд прарз нмкіфлзкмк 
одсмокармоів мтмомлз жгмомв’я, їт 
рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлзк ра ноак-
рзфлзк ілпроукдлраоієк гйя номва-
гедлля лмвауіи. На лахд ндодкмлал-
ля, рмгі і прунілщ йдгірзклмпрі од-
смок бугд пуррєвм взцмы» [7, п. 60]. 
У уіи фапрзлі ваейзвм гмйуфарз 

ыозпрів, які пндуіайіжуырщпя ла нз-
раллят ноавмвмгм одгуйывалля кдгз-
флмї гіяйщлмпрі гм мноауывалля ном-
бйдк могаліжауії мтмомлз жгмомв’я. 
Вмлз каырщ бурз ла нмфарку одсмо-
кармопщкмгм хйяту. У ущмку пдлпі 
гіиплм, кдгзфла одсмока ра кдгзфлд 
ноавм жбагафуварзкурщ мгзл мглмгм. 
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Шаркмвпщкзи Я. М. Рмйщ укоаїлпщкмї кдгзфлмї одсмокз в кмгдоліжауії ндо-
взллмї йалкз лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз 

У праррі омжгйялурі акруайщлі нзралля омйі ра жлафдлля кдгзфлмї одсмокз в км-
гдоліжауії ндовзллмї йалкз кдгзфлмї гмнмкмгз. Акудлрмвала увага ла какпзкайщліи 
лабйзедлмпрі ндовзллмї кдгзфлмї гмнмкмгз гм нмродб ндодпіфлмгм гомкагялзла. 
Рмбзрщпя взплмвмк ном гмуійщліпрщ жайуфдлля сатівуів іж кдгзфлмгм ноава  гм  омж-
омбкз кмлуднуіи одсмокувалля кдгзфлмї гайужі. 

Кйюфмві пймва: кдгзфла одсмока, мтмомла жгмомв’я, кдгзфлд ноавм, ндовзллзи 
оівдлщ, сілалпувалля мтмомлз жгмомв’я.   

 
 
 
Шаркмвпкзи Я. Н. Рмйщ укоазлпкми кдгзузлпкми одсмокш в кмгдолзжаузз 

ндовзфлмгм жвдла мкажалзя кдгзузлпкми нмкмцз  
В прарщд оаппкмродлш акруайщлшд вмномпш омйз з жлафдлзя кдгзузлпкми одсм-

окш в кмгдолзжаузз ндовзфлмгм жвдла кдгзузлпкми нмкмцз. Акудлрзомвалм влз-
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калзд ла какпзкайщлми нозбйзедллмпрз ндовзфлми кдгзузлпкми нмкмцз п нмродб-
лмпрякз оягмвмгм гоаегалзла. Ддйадрпя вшвмг м удйдпммбоажлмпрз нозвйдфдлзя 
пндузайзпрмв нм кдгзузлпкмку ноаву к оажоабмркд кмлуднузи одсмокзомвалзя кд-
гзузлпкми мроапйз.  

Кйюфдвшд пймва: кдгзузлпкая одсмока, жгоавммтоалдлзд, кдгзузлпкмд ноавм, 
ндовзфлши уомвдлщ, сзлалпзомвалзд жгоавммтоалдлзя. 

 
 
Shatkovsky Ya. The role of Ukrainian medical reform in modernizing the primary 

care unit 
The article deals with the actual questions of the role and importance of medical 

reform in modernizing the primary care unit. The focus is on the maximum approximation 
of primary health care to the needs of ordinary citizens. It is concluded that it is 
expedient to involve specialists in medical law in developing the concepts of medical 
sector reform. 

Key words: medical reform, health care, medical law, primary level, financing of 
health care. 

 
 
 

 




