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Правові засади забезпечення 
професійної діяльності головного 

лікаря державного закладу охорони 
здоров’я як запорука якості медичної 

допомоги: досвід зарубіжних країн 
та українські реалії 

 

Вігнмвіглм гм пр. 49 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз кмедл кає ноавм ла мтмомлу 
жгмомв'я, кдгзфлу гмнмкмгу ра кдгз-
флд проатувалля [1]. На лаху гукку, 
рака нмжзуія вірфзжлялмгм жакмлмга-
вуя мбукмвйдла, у ндоху фдогу, рзк, 
цм пакд мтмомла жгмомв’я взпрунає 
мглзк іж ноімозрдрлзт ланояків гдо-
еавлмї гіяйщлмпрі, мпкійщкз пакд пуп-
нійщпрвм і гдоеава вігнмвігайщлі нд-
одг пуфаплзк і каибурлікз нмкмйіл-
лякз жа оівдлщ жгмомв’я і жбдодедлля 
гдлмсмлгу лаомгу, жабджндфуырщ 
ноімозрдрліпрщ мтмомлз жгмомв’я в 
гіяйщлмпрі гдоеавз. 

З лахмї рмфкз жмоу, акруайь-
ліпрь рдкз гмпйігедлля мбукмвйдла 
рзк, цм в ндодваеліи бійщхмпрі вз-
нагків ла ноакрзуі пакд взвфдлля 
пвірмвмгм гмпвігу вномвагедлля пзп-
рдкз якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз і роа-
лпсмокауії ла пуфаплу кмлуднуіы 
уноавйілля йікувайщлм-гіаглмпрзф-

лзкз номудпакз, внйзву пвірмвмгм 
гмпвігу уноавйілля якіпры кдгзфлмї 
гмнмкмгз ла нмйінхдлля кдгзфлмгм 
жабджндфдлля в Укоаїлі в ндоімг од-
смокувалля вірфзжлялмї пзпрдкз 
мтмомлз жгмомв’я, жагаймк і пйугує 
жанмоукмы лайделмгм гмрозкалля 
кмлпрзрууіилзт ноав і мплмвмнмйме-
лзт пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла. 

На нодвдйзкзи еайщ, пщмгмглі 
фзллд жакмлмгавпрвм, номгмймхуыфз 
ноавм кмелмгм ла мтмомлу жгмомв’я 
ра кдгзфлу гмнмкмгу, лд кіпрзрщ ем-
глмї лмокз, яка гаоалрувайа б їт 
якіпрщ. Злафлмы кіомы, як взгаєрщпя, 
уд нмв’яжалд іж пкйагліпры смокуйы-
валля нмлярря (якіпла/лдякіпла), 
лдгмпрарлік сілалпувалляк мтмомлз 
жгмомв’я ра лдгмпкмлайіпры могаліжа-
уіилм-ноавмвмгм пуномвмгедлля вка-
жалзт номудпів.  

Якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз – уд 
лд рійщкз мгла іж ваейзвзт, айд і мг-
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ла іж ваекмвзоіхувалзт номбйдк 
мтмомлз жгмомв’я, мпкійщкз ндодбуває 
ла кдеі одайщлзт кмейзвмпрди гайужі 
і взндодгеаыфмгм оівля взкмг лапд-
йдлля гм пзпрдкз, нмкйзкалмї гаоал-
руварз жбдодедлля лаибійщх жлафу-
цмї йыгпщкмї уіллмпрі – жгмомв’я. 
Зомжукійм, цм номбйдка жабджндфдл-
ля пуфаплмгм оівля якмпрі кдгзфлмї 
гмнмкмгз жайдезрщ лд прійщкз віг 
смок вйаплмпрі взомблзків кдгзфлзт 
нмпйуг, пкійщкз віг жагайщлмгм оівля 
якмпрі кдгзфлзт нмпйуг ла єгзлмку 
кдгзфлмку номпрмоі, жмкодка якмпрі 
ніггмрмвкз сатівуів, якмпрі йікаопщ-
кзт ноднаоарів, мбйаглалля ра нодг-
кдрів кдгзфлмгм нозжлафдлля, віг 
пралу і внмоягкувалля нозкіцдлщ, 
могаліжауії омбмрз ндопмлайу, ілрдл-
пзвлмпрі рдтлмймгіфлмгм омжвзрку [2, 
п. 199]. 

Мдра гмпйігедлля нмйягає в рм-
ку, цмб взявзрз гмймвлі ланояккз 
одсмокувалля мтмомлз жгмомв’я в 
жаоубіелзт коаїлат, жмкодка, айд лд 
взкйыфлм, в апндкрі агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм прарупу гмймвлмгм йікаоя 
ра кмейзвмпрі їт взкмозпралля в 
Укоаїлі. 

Сдодг лаукмвуів, омбмрз якзт 
мкоік жагайщлзт номбйдк мтмомлз 
жгмомв’я ра лдмбтіглмпрі лайделмгм 
гмрозкалля кмлпрзрууіилмгм ноава 
мпмбз ла мтмомлу жгмомв'я, кдгзфлу 
гмнмкмгу ра кдгзфлд проатувалля, 
ракме нозпвяфдлі и номбйдкарзуі 
ноавмвмгм жабджндфдлля мтмомлз жгм-
омв’я у жаоубіелзт коаїлат, ваорм 
взгійзрз Кмвеаомва Е. С., Кмомбум-
ву Н. В., Дйугмнмйщпщкмгм О. В., Ал-
рмлмва С. В., Шалзла Ю. Н., Щдобд-
лкм О. В., Сдлыру І. Я., Нмвікм-      
ва Н. Б., Фзйщєва В. И., Рмталпщкмгм 
А. О., Вмйзлдущ Т. В., Губаоа О. Є., 
Срдудлка С. Г., Чдолдлкм В. Г., Сай-
кала Р., Тдодхкм Х. Я., Маигалзка 
Р. А., Зоаедвпщку Н. О. ра іл. 

Оред, ла лаху гукку, омжнмфарз 
ваорм ж рмгм, цм в укмват пщмгмгдлля 
жлафлмї акруайщлмпрі лабуваырщ нз-
ралля ноавмвмгм жабджндфдлля кдгз-
флмї гіяйщлмпрі. Цд нмв’яжалм ж лзж-
кмы нозфзл, мплмвлмы ж якзт кмед 
вваеарзпщ лджагмвійщлзи прал вірфз-

жлялмї мтмомлз жгмомв’я і, як лапйі-
гмк, лдвгмвмйдліпрщ жлафлмї фапрзлз 
науієлрів якіпры ра гмпрунліпры кд-
гзфлмї гмнмкмгз. Нд ваорм ноз ущмку 
жабуварз, цм жгіглм Кмлпрзрууії 
Укоаїлз кдгзфла гмнмкмга в гдоеав-
лзт ра кмкулайщлзт жакйагат мтмом-
лз жгмомв’я кає лагаварзпщ бджмнйар-
лм. Помрд ноакрзка пвігфзрщ ном іл-
хд. Взгаєрщпя, цм мглзк іж кйыфмвзт 
комків гдоеавз у ущмку нйалі кає 
прарз одсмокувалля пзпрдкз лагал-
ля кдгзфлмї гмнмкмгз.  

В оаккат нмхуку хйятів угмпкм-
лайдлля номдкрів, пноякмвалзт ла 
одсмокувалля в Укоаїлі гайужі мтм-
омлз жгмомв’я, взгаєрщпя жа гмуійщлд 
гмпйігзрз жаоубіелзи гмпвіг. В якмп-
рі нозкйагів коаїл буйм мбоалм Нікд-
ффзлу, Фоалуіы, Вдйзкмбозраліы, 
Швдуіы, Ірайіы ра іл. Далі коаїлз 
каырщ взпмкзи оівдлщ пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмгм омжвзрку, у лзт лайде-
лзи оівдлщ могаліжауії кдгзфлмї гм-
нмкмгз. 

На лах нмгйяг, лаибійщх рмфлд і 
віолд взжлафдлля галм дкпндоракз 
Впдпвірлщмї могаліжауії мтмомлз жгм-
омв’я (ВООЗ): якіпрщ кдгзфлмї гмнм-
кмгз – уд її жгарліпрщ, яка взкагає 
мрозкалля науієлрмк ракмгм кмкнйд-
кпу номсійакрзфлмї, гіаглмпрзфлмї ра 
йікувайщлмї гмнмкмгз, якзи нозвів 
бз гм мнрзкайщлзт гйя жгмомв’я ущм-
гм науієлра оджуйщрарів у вігнмвіглм-
прі гм оівля кдгзфлмї лаукз, какпз-
кайщлмгм жагмвмйдлля науієлра віг 
номудпу лагалля гмнмкмгз [3]. 

У Пмоягку кмлромйы якмпрі кд-
гзфлмї гмнмкмгз, жарвдогедлмку На-
кажмк Міліпрдопрва мтмомлз жгмомв’я 
№ 752 віг 28 вдодпля 2012 омку «Пом 
нмоягмк кмлромйы якмпрі кдгзфлмї 
гмнмкмгз», якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз 
- лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз ра ном-
вдгдлля ілхзт жатмгів цмгм могалі-
жауії лагалля жакйагакз мтмомлз 
жгмомв’я кдгзфлмї гмнмкмгз вігнмві-
глм гм пралгаорів у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я. Оуілка якмпрі кдгзфлмї 
гмнмкмгз - взжлафдлля вігнмвіглмпрі 
лагалмї кдгзфлмї гмнмкмгз впралмв-
йдлзк пралгаорак у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я [4]. 
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У рдндоіхліи фап взжлалм іплу-
валля рощмт мплмвлзт кмгдйди 
уноавйілля якіпры в мтмомлі жгмомв’я 
– номсдпіила, быомкоарзфла и ілгуп-
роіайщла. 

Пдохі вігмкі йыгпрву пралгаорз 
номсдпіилмї ноакрзкз лавдгдлі у га-
влщмєгзндрпщкзт наніоупат, гд буйз 
жажлафдлі ндвлі ноавзйа лагалля оіж-
лзт взгів кдгзфлмїгмнмкмгз. У 
1500 о. Кмомйівпщкзи йікаопщкзикм-
йдге в Алгйії ввмгзрщ йіудлжувалля 
йікаоів. 

У 1760 о. у США у храрі Нщы-
Ймок був нозилярзи гмкукдлр, в 
якмку жабмомляєрщпя бугщ-якзи взг 
кдгзфлмї гіяйщлмпрі бдж дкжакдлу фз 
йіудлжувалля, цм номвмгзрщпя уоя-
гмвзкз дкжакдлармоакз. У 1850 о. в 
Алгйії нозикаырщпя гдоеавлі прал-
гаорз лавфалля, ніггмрмвкз і одєпр-
оауії йікаоів. 

А. Flexner у 1910 о. вігкірзв лз-
жщку якіпрщ кдгзфлмгм мбпйугмвувал-
ля у США і взжлафзв хйятз гм имгм 
нмкоацдлля, жаномнмлувавхз кмк-
нйдкп мсіуіилзт номудгуо гмнупку 
йікаоів гм номсдпіилмї гіяйщлмпрі ла 
мплмві їт квайісікауії. 

У 1913 о. у США уфаплзкз Тод-
рщмгм кйіліфлмгм кмлгодпу тіоуогів 
нозиляйз оджмйыуіы ном лдмбтіг-
ліпрщ пралгаорзжауії йікаолялмгм мб-
йаглалля і ноауі. У 1917 о. Акдоз-
калпщкзи кмйдге тіоуогів мнубйіку-
вав Мілікайщлзи пралгаор, в якмку 
одгйакдлрувайзпщ квайісікауіилі 
пралгаорз гйя йікаоів, а ракме кілі-
кайщлі взкмгз гм мбйаглалля і рдт-
лмймгії [5]. 

Такзк фзлмк псмокувайапщ ном-
сдпіила кмгдйщ жабджндфдлля якмпрі, 
в якіи гмймвлмы гіыфмы мпмбмы є 
йікао, як єгзлзи гаоалр якмпрі лага-
лмї лзк кдгзфлмї гмнмкмгз. Хаоакрд-
олмы мжлакмы уієї кмгдйі є рд, цм 
гукка науієлра ж ущмгм нозвмгу кає 
гоугмояглд жлафдлля. Агкіліпроауія 
йікувайщлмї упралмвз лд лдпд вігнмві-
гайщлмпрі жа лапйігкз йікувалля, вмла 
йзхд првмоыє йікаоы лдмбтіглі рдт-
ліфлі укмвз гйя омбмрз [6, п. 128]. 

Науімлайщла пйуеба мтмомлз 
жгмомв’я (НСОЗ) Вдйзкмї Бозралії є 

лаибійщх вігмкмы улівдопайщлмы 
пзпрдкмы кдгзфлмї гмнмкмгз ж 
1948 омку, кмйз вмла буйа жаномва-
гедла. Цдгдоеавла пзпрдка, цм сі-
лалпуєрщпя в мплмвлмку жа оатулмк 
нмгарків. Пмпйугз в кдеат НСОЗ 
впік вдопрвак лапдйдлля лагаырщпя 
бджкмхрмвлм, жа взляркмк рзт взнаг-
ків, кмйз науієлр нмродбує мпмбйзвзт 
укмв абм гмгаркмвмгм йікувалля. Дйя 
гдякзт гоун лапдйдлля ракме іплує 
ндвла пнівмнйара жа прмкармймгіфлу 
гмнмкмгу. Пауієлрз кмеурщ війщлм 
взбзоарз пвмїт пікдилзт йікаоів (абм 
йікаоів жагайщлмї ноакрзкз). 

Снмфарку пзпрдка буйа могаліжм-
вала як гдоеавла в уіймку. Пмпйугз 
йікаоів жагайщлмї ноакрзкз ра прауім-
лаола гмнмкмга сілалпувайзпя гдо-
еавмы і кмлромйывайзпя гдоеавлз-
кз могалакз вйагз. Оглак уя могалі-
жауія буйа жлафлмы кіомы жкілдла в 
90-т омкат. Оплмвлмы жкілмы буйм 
рд, цм нмкунуі нмпйуг і лагавафі кд-
гзфлзт нмпйуг буйз омжгійдлі, і вкд-
еат пзпрдкз був ввдгдлзи «влуроіх-
ліи озлмк». Рзлмк ноауыє фдодж йі-
каоів жагайщлмї ноакрзкз ра одгімла-
йщлі агкіліпроауії мтмомлз жгмомв’я, 
які жакунмвуырщ нмпйугз йікаодлщ віг 
ікдлі пвмгм жаодєпромвалмгм лапдйдл-
ля абм науієлрів, цм номезваырщ ла 
їтліи рдозрмоії. Оплмвлмы кдрмы 
ракмї одмогаліжауії буйм нігвзцдлля 
оівля кмлкуодлуії пдодг лагавафів 
кдгзфлзт нмпйуг і лагалля кмейзвм-
прди нігвзцзрз дсдкрзвліпрщ ноз 
жакунівйі ра лагаллі кдгзфлзт нмп-
йуг. Айд сілалпувалля уієї пзпрдкз 
жайзхзймпя жа гдоеавмы. 

З лахмї рмфкз жмоу, мглієы жі 
пкйагмвзт укмв жабджндфдлля номсд-
піилмї гіяйщлмпрі, у рмку фзпйі, і гм-
ймвлмгм йікаоя гдоеавлмгм жакйагу 
мтмомлз жгмомв’я, є лаявліпрщ лайде-
лмгм оівля мнйарз ноауі, цм, у пвмы 
фдогу, ракме взпрунає жанмоукмы 
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз, кмйз мпм-
ба кає, у ндвліи кіоі, лавірщ і сілал-
пмвзи прзкуй яклаикоацд взкмлува-
рз пвмї номсдпіилі мбмв'яжкз, нігвз-
цуварз пвіи квайісікауіилзи оівдлщ 
ра вігнмвігайщлм, ж лдабзякмы нмва-
гмы правзрзпщ гм пвмї науієлрів, гм-
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розкуыфзпщ ноз ущмку у пвмїи нм-
впякгдлліи гіяйщлмпрі дрзф-
лзт/кмоайщлзт лмок і ноавзй рмцм. 

Сзпрдка мнйарз йікаояк жагайщ-
лмї ноакрзкз є кмкнйдкплзк нмєг-
лалляк гмлмоаоів ра уійщмвзт вз-
нйар, цм взжлафаырщпя їт кмлроак-
ракз. Оплмвлмы смокмы мнйарз є 
нмгухла. Рівдлщ мнйарз жайдезрщ 
віг віку науієлра. Ддякі нмпйугз 
(ланозкйаг, кмлроауднуія абм вак-
узлауія) мнйафуырщпя мкодкмы 
праррды. Коік рмгм, іплуырщ жамтмфу-
вайщлі нйардеі. Лікаоі жагайщлмї 
ноакрзкз - смлгмрозкафі, які пралм-
вйярщ каиед нмймвзлу впіт йікаоів 
жагайщлмї ноакрзкз, мрозкуырщ бы-
гедр гйя лагалля ндовзллмї кдгзкм-
паліраолмї гмнмкмгз ра нозгбалля 
впіт взгів пндуіайіжмвалмї і взпмкм 
пндуіайіжмвалмї гмнмкмгз гйя нозк-
оінйдлмгм кмлрзлгдлру науієлрів. 
Фмлгмрозкафі лд кмеурщ жбійщхзрз 
пвіи гмтіг, айд кмеурщ оділвдпруварз 
пвмї жамцагедлля. Срмкармймгз, в 
мплмвлмку, мрозкуырщ мнйару жа 
нмпйугу [7, п. 57]. 

В дкмлмкіфлм омжвзлдлзт коаїлат 
омжкіоз нмпагмвзт мкйагів, а ракме 
упіт ндодгбафдлзт лагбавмк гм жаом-
бірлмї нйарз гдоеавлзт пйуебмвуів в 
мплмвлмку впралмвйыырщпя жакмлм-
гавпрвмк ра є гмпзрщ номжмозкз гйя 
пупнійщпрва. Рівдлщ мнйарз жайдезрщ 
віг нмпагз, праеу ра оалгу пйуебмв-
уя. Поз ущмку пзпрдка мнйарз ноауі 
у гдоеавлмку пдкрмоі фапрм вігоіжля-
єрщпя віг пзпрдкз мнйарз ноауі у км-
кдоуіилмку пдкрмоі. Дмпвіг одгуйы-
валля мнйарз ноауі у гдоеавлмку 
пдкрмоі уікавзи у Нікдффзлі, гд пнм-
прдоігаєрщпя нмпрунмвзи ндодтіг віг 
емопркмгм удлроайіжмвалмгм одгуйы-
валля гм вномвагедлля гдякзт озл-
кмвзт нігтмгів в мнйарі ноауі.  

Заомбірла нйара фзлмвлзка у Ні-
кдффзлі пкйагаєрщпя ж мплмвлмгм 
мкйагу, кіпудвмї гмнйарз, нмпагмвзт 
лагбавмк ра ілхзт гмгаркмвзт вз-
нйар. Упі нзралля, нмв’яжалі ж нмпа-
гмвзкз мкйагакз, одгуйыырщпя ла 
пнійщліи ноавмвіи мплмві ра гіиплі 
гйя пйуебмвуів Фдгдоауії, ждкдйщ і 
гомкаг. 

Кмлпрзрууіилмы мплмвмы мнйарз 
ноауі пйуебмвуів Нікдффзлз є нозл-
узн «урозкалля» – мгзл ж мплмвлзт 
нозлузнів прарупу фзлмвлзка 
(Sorgepflicht). Ддоеава кає гбарз ном 
бйагм пйуебмвуя ра имгм пік’ї, лага-
варз гмнмкмгу і жатзцарз имгм в нд-
оімг роугмвмї гіяйщлмпрі. Факрзфлм 
гдоеава нйарзрщ лд жа ноауы пйуе-
бмвуя, вмла мнйафує имгм сулкуіы. 
Онйара ноауі кає бурз пукіолмы і 
вігнмвігарз жаикаліи нмпагі. Вмла 
кає жабджндфзрз ноауівлзкмві кме-
йзвіпрщ нмвліпры нозпвярзрз пдбд 
омбмрі, мпкійщкз йзхд сілалпмвм лд-
жайделзи пйуебмвдущ кмед пакмвіг-
галм ноауыварз ла гдоеаву [8, п. 51-
52]. 

Такзк фзлмк, жаомбірла нйара 
нмпагмвуя жайдезрщ лд віг мбпягу 
взкмлалмї омбмрз, а віг оівля имгм 
мпвірз ра прарупу, рмбрм віг рмгм, гмя-
кмї ж кардгмоіи лайдезрщ жаикала 
лзк нмпага абм нозпвмєлзи имку 
фзл.  

На гдоеавліи пйуебі у Нікдффз-
лі лдкає бугщ-якзт пндуіайщлзт лаг-
бавмк жа віипщкмві нмпагз и жвалля, 
жа мпмбйзвзи взг пйуебз (нмйіуія, 
віипщкмві) і р.іл. Такіи кардгмоії нмпа-
гмвуів лагаырщпя ілхі нійщгз, ланоз-
кйаг гмгаркмва вігнупрка, ноавм 
бійщх оаллщмгм взтмгу ла ндлпіы.  

Злафлі жкілз жа мпраллі гдпярз-
йірря вігбуйзпя у пзпрдкі гдоеавлмгм 
уноавйілля і могаліжауії мнйарз ноауі 
гдоеавлзт пйуебмвуів Швдуії. Ала-
йіж пзпрдкз мнйарз ноауі гдоеавлзт 
пйуебмвуів Швдуії гмжвмйяє жомбзрз 
ракі взплмвкз. 

В укмват нмндодглщмї пзпрдкз 
омжкіо жаомбірлмї нйарз гдоепйуебм-
вуів одгуйывавпя ла удлроайщлмку 
оівлі. Сзпрдка гіяйа оівлм нм віглм-
хдллы гм впіт гдоепйуебмвуів. Вае-
йзвмы жкілмы в укмват лаику гдо-
еавлзт пйуебмвуів є гдудлроайіжауія 
ндодкмвзл прмпмвлм жаомбірлмї нйарз, 
яка вігбувайапщ уномгмве мпралліт 
30–40 омків. Нзлі жапрмпмвуєрщпя 
ілгзвігуайщла пзпрдка впралмвйдлля 
жаомбірлмї нйарз. Пмхзодлля уієї 
пзпрдкз вігбуймпя мглмфаплм ж ном-
вдгдлляк одсмокз быгедрлмї пзпрд-
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кз. Ддоеупралмвз мрозкайз ноавм 
впралмвйыварз жаомбірлу нйару пвмїт 
ноауівлзків, айд мглмфаплм ж узк ла 
лзт буйа нмкйагдла кардоіайщла віг-
нмвігайщліпрщ жа омжкіо взроар ла 
мнйару ноауі [9, п. 82]. 

У Рдпнубйіуі Ммйгмва Закмл 
«Пом пзпрдку мнйарз ноауі гдоеав-
лзт пйуебмвуів», мнубйікмвалзи в 
Monitorul Oficial, взжлафає нмоягмк, 
укмвз и омжкіоз їт жаомбірку [10]. 
Поз ущмку лд игдрщпя ном лаивзці 
нмпагз, мкйагз якзт одгуйыырщпя 
мкодкм. Нмвзи жакмл ндодгбафає нм-
бугмву ієоаотії жаомбірлзт нйар жа 
кардгмоіякз нмпагмвуів і жайделіпрщ 
омжкіоу нозбурку віг номсдпіилзт 
гмпяглдлщ, озжзку ра жлафуцмпрі ом-
бмрз. 

Сроукруоа жаомбірлмї нйарз гдо-
еавлмгм пйуебмвуя пкйагаєрщпя ж 
гвмт фапрзл: сікпмвалмї, кугз втм-
гзрщ нмпагмвзи мкйаг і лагбавка жа 
оівдлщ нмпагз, пндуіайщлд жвалля абм 
гзнймкарзфлзи оалг, і жкіллзи, кугз 
втмгзрщ лагбавка жа кмйдкрзвлі гмпя-
глдлля вігмкпрва і оіфла нодкія. Коік 
ущмгм, нмпагмвдущ кає ноавм ла мглм-
оажмві нодкії і гмнйарз жа гмгаркмву 
омбмру. 

Закмлмк ндодгбафдлм 23 оівля 
мнйарз ноауі жайделм віг оалгу, жагаф 
ра мбмв’яжків гдоепйуебмвуя. Окоік 
оівлів, гйя воатувалля ілгзвігуайщ-
лзт номсдпіилзт гмпяглдлщ нмпагмв-
уя ввмгярщпя гдв’ярщ прундлів мнйарз 
ноауі. 

Такзк фзлмк, нмпагмвдущ кмед 
омжоатмвуварз жайделм віг пндузсікз 
и укмв ноауі ла нігвзцдлля пвмгм 
гомхмвмгм жабджндфдлля. Рівдлщ 
мнйарз ноауі нігвзцуєрщпя, якцм 
пйуебмві мбмв’яжкз нмв’яжалі жі жбд-
одедлляк гдоеавлмї раєклзуі абм 
омбмрмы в укмват озжзку гйя жгм-
омв’я ра езрря. На 1-2 оівлят нігвз-
цуєрщпя правка гдоеавлзт пйуебмв-
уів, лагійдлзт сулкуіякз кмлромйы у 
псдоі ноауі и пмуіайщлмгм проатувал-
ля, а ракме сілалпмвм-дкмлмкіфлмгм, 
нмгаркмвмгм ра кзрлмгм кмлромйы. 

В Ірайії іплує гаолм лайагмгед-
лзи і вігодгуйщмвалзи гдоеавлзи і 
агкіліпроарзвлзи анаоар, кмрози су-

лкуімлує, як ноавзйм, лджайделм віг 
жкілз вйагз. 

Гмймвлзк лмокарзвлзк акрмк, 
цм одгйакдлрує праруп гдоеавлзт 
пйуебмвуів, є Закмл-оакка ном гдо-
еавлу пйуебу № 93 віг 29 бдоджля 
1983 о., айд нм віглмхдллы гм кме-
лмгм ж рзнів гдоеавлзт пйуебмвуів 
гіє жлафла кійщкіпрщ лмокарзвлзт 
акрів. 

Поавмвд нмймедлля гдоеавлзт 
пйуебмвуів одгуйыєрщпя пндуіайщлз-
кз лмокарзвлзкз акракз. Сакд у 
Кмлпрзрууії ноякм пкажалм, цм гм 
гдоеавлзт пйуебмвуів віглмпярщ 
рійщкз рзт, трм ноауыє у пзпрдкі 
гдоеавлмї агкіліпроауії. Сакд кмл-
прзрууія і є бажмвзк акрмк, якзи вз-
жлафає омйщ і кіпуд гдоеавлзт пйуе-
бмвуів у пзпрдкі агкіліпроарзвлм-
ноавмвзт ілпрзрурів. 

Вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії, гдо-
еавлі пйуебмвуі жлатмгярщпя взкйы-
флм ла пйуебі лаомгу. 

Дйя взжлафдлля жаонйарз жа нмпа-
гмы в быгедрлзт упралмват гіє гм-
кйагла раозсікауія, у жв’яжку ж фзк в 
пзпрдкі гдоеавлмгм уноавйілля Ірайії 
лайіфуєрщпя 60 раозслзт омжоягів (в 
нозварлмку пдкрмоі впі раозслі кмйз-
валля укйагаырщпя в кдеат гыезлз). 
В мплмві раозсікауії йдезрщ пукун-
ліпрщ уіймї лзжкз укмв: нмродба в пнд-
уіайщлзт жлаллят, лдмбтігліпрщ розва-
ймгм вгмпкмлайдлля ла уіи омбмрі, 
гдоеавла ваейзвіпрщ нмпагз, прунілщ 
имгм вігнмвігайщлмпрі і р. г. З уоату-
валляк взпйугз омків пйуебмвуяк 
кмелі гва омкз жбійщхуырщпя гмгар-
кмві взнйарз, нмфзлаыфз ж 8%, а нм-
рік ла 2,5% (у оджуйщрарі номрягмк 16 
омків жаонйара жбійщхуєрщпя ла 64%). 
Пдлпія жа взпйугу омків взнйафуєрщпя 
ніпйя гмпяглдлля 60-оіфлмгм віку і лд 
нмвзлла ндодвзцуварз 72% мпраллщм-
гм жаомбірку. 

Ддоеавлзи пйуебмвдущ лд кає 
ноава мрозкуварз ілхі гмтмгз, коік 
жаонйарз в галіи упралмві. Цд лд нм-
хзоыєрщпя ла акуії, які фдодж їт алм-
лікліпрщ вкоаи ваекм кмлромйыварз. 
Сукіплзурвм, як ноавзйм, лд гмжвм-
йяєрщпя (взлярмк омбзрщпя гйя вз-
кйагафів улівдопзрдрів, лаукмвзт 
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ноауівлзків, йікаоів і нодгправлзків 
гдякзт ілхзт пндуіайщлмпрди). 

Поз оагі кіліпроів првмодлм пнд-
уіайщлзи гднаоракдлр гдоеавлмї гія-
йщлмпрі, якзи вдгд одєпро пйуебмвуів 
гдоеавлзт і кіелаомглзт могаліжа-
уіи, кммогзлує уноавйілпщку гіяйщ-
ліпрщ і кмлромйыє її дсдкрзвліпрщ. 
Цди гднаоракдлр ракме взявйяє нмр-
одбу в кагоат гйя гдоеавлмї пйуебз і 
нйалує їт нігбіо. Щм прмпуєрщпя кіп-
удвзт могалів вйагз, рм бійщхіпрщ 
пйуебмвуів лзефмї йалкз нмроанйяє 
в лзт бджнмпдодглщм ніпйя жакілфдлля 
пдодглщмї хкмйз, айд вед іж пакмгм 
нмфарку омбмрз вмлз номтмгярщ ніг-
гмрмвку, моієлрмвалу ла ноакрзфлу 
гіяйщліпрщ. Як ноавзйм, кдоівлі кагоз 
взпуваырщпя ж фзпйа рзт, трм нмфзлав 
пвмы као’єоу в кіпудвзт могалат 
уноавйілля [11]. 

У Фоалуії жаомбірла нйара пйуе-
бмвуів пкйагаєрщпя ж рощмт фапрзл: 
мплмвлмї нйарлі, гмгаркмвмї взлагм-
омгз і пмуіайщлзт нійщг. Іплує емопр-
ка пзпрдка взнйарз пйуебмвуяк мп-
лмвлмї нйарлі. Онйафуєрщпя рійщкз 
вед взкмлала омбмра (пр. 20 Загайщ-
лмгм праруру). Позфмку мнйафуєрщпя 
омбмра, яка втмгзрщ в кмйм нмпагмвзт 
мбмв’яжків. Зомбйдлд нмлаг мбмв’яжкз 
агкіліпроауія смокайщлм лд жм-
бмв’яжала мнйафуварз. Звійщлдлзи абм 
вігпрмомлдлзи віг омбмрз пйуебмвдущ 
лд кає ноава нодрдлгуварз ла взнйа-
ру имку нйарлі жа фап взкухдлмгм 
номгуйу. Віл кає ноавм ла мрозкалля 
вігхкмгувалля йзхд жа лаявлмпрі 
взлз агкіліпроауії. Якцм ніпйя вігп-
рмомлдлля нмрдонійзи гдпщ ноауывав, 
рм пукз нйарлі жа лмвзк кіпудк ом-
бмрз бугурщ воатмвалі гйя взжлафдл-
ля омжкіоу вігхкмгувалля жавгалмї 
имку хкмгз. Наодхрі, у оажі проаику 
пйуебмвуі лд мгдоеуырщ нйарлы жа 
кмедл гдлщ проаику, лавірщ лднмвлзи. 
Закмл взкагає ракме, цмб пйуебм-
вдущ взкмлував пвмї мбмв’яжкз гмбод, 
ілакхд віл кмед вроарзрз ноавм ла 
взлагмомгу. Ражмк іж рзк пйуебмвдущ 
лд кмед утзйярзпя віг мрозкалля 
нйарлі. Віл жмбмв’яжалзи її мрозкарз, 
бм ущмгм взкагає нодпрзе гдоеавлмї 
пйуебз. 

На нмфарку као’єоз пйуебмвуі 
мрозкуырщ, як ноавзйм, кдлхд, ліе 
ноауівлзкз гдоеавлзт гмпнмгаопщкзт 
нігнозєкпрв і рзк бійщхд нозварлзт 
сіок. Айд ж омкакз нйарля гдоеавлм-
гм пйуебмвуя бджндодовлм жомпрає і в 
кілуі пйуебз віл мрозкує жажвзфаи 
бійщхд. Цд жабджндфує прабійщліпрщ 
нмймедлля нмпагмвуя гдоеавз, їтлы 
ундвлдліпрщ у каибурлщмку. 

Пмпріила нйарля є, нм пурі, пвмє-
оіглмы смокмы гаоалрмвалмї мнйарз 
ноауі. Айд фапрм її боакує. Тмку За-
гайщлзи прарур ндодгбафає ракі взгз 
гмгаркмвзт взнйар: лагбавку ла ном-
езвалля, лагбавку ла фйдлів пік’ї, а 
ракме ілхі взнйарз, впралмвйдлі жа-
кмлакз ра нігжакмллзкз акракз. 

Щм прмпуєрщпя гдоеавлзт пмуіа-
йщлзт нійщг, рм в ущмку віглмхдллі 
пйуебмвуі ндодбуваырщ у віглмплм 
нозвійдимвалмку пралмвзці нмоівля-
лм ж ноауівлзкакз нозварлмгм пдкрм-
оа. Ддоеавлзк пйуебмвуяк лагаырщ-
пя цмоіфлі вігнупркз, вігнупркз фдодж 
твмомбу, нмймгз ра гмгйягу жа гзрз-
лмы, айд ла бійщх пнозярйзвзт укм-
ват. Вмлз ракме мтмнйдлі пзпрдкмы 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля. Дйя лзт 
іплує мпмбйзвзи ндлпіилзи одезк [9, 
п. 84]. 

На пщмгмглі е в Укоаїлі гіырщ 
Укмвз мнйарз ноауі ноауівлзків жа-
кйагів мтмомлз жгмомв'я ра упралмв 
пмуіайщлмгм жатзпру лапдйдлля, жа-
рвдогедлі Накажмк Міліпрдопрва 
ноауі ра пмуіайщлмї нмйірзкз Укоаї-
лз ра Міліпрдопрва мтмомлз жгмомв'я 
Укоаїлз віг 05 емврля 2005 омку 
№ 308/519 "Пом внмоягкувалля укмв 
мнйарз ноауі ноауівлзків жакйагів 
мтмомлз жгмомв'я ра упралмв пмуіайщ-
лмгм жатзпру лапдйдлля" [12]. Змкод-
ка, жгіглм ж н. 1.5 Рмжгійу І взцдвка-
жалзт Укмв, нмпагмві мкйагз кдоів-
лзків жакйагів мтмомлз жгмомв'я, вз-
жлафдлі жа нулкракз 2.1 - 2.2 ж уоату-
валляк нігвзцдлля жа квайісікауіи-
лу кардгмоіы, лд кмеурщ бурз лзе-
фзкз віг нмпагмвзт мкйагів кдоівлз-
ків проукруолзт нігомжгійів - йікаоів 
(номвіжмоів) вігнмвіглмї абм лзефмї 
квайісікауії, взжлафдлзт жа нулкракз 
2.1 - 2.2 ж уоатувалляк нігвзцдлля 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1209-05#n53
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жа мндоарзвлд вроуфалля. Цди нмоя-
гмк впралмвйдлля нмпагмвзт мкйагів 
лд жапрмпмвуєрщпя гйя кдоівлзків, які 
лд каырщ квайісікауіилмї кардгмоії. 

Окоік ущмгм, ваорм ракме жвдолу-
рз увагу и ла птдку раозслзт омжоя-

гів нмпаг кдоівлзт ноауівлзків жа-
кйагів мтмомлз жгмомв'я ра упралмв 
пмуіайщлмгм жатзпру лапдйдлля, цм 
впралмвйыырщпя жа гоунакз ж мнйарз 
ноауі (н. 2.2.1 Рмжгійу ІІ Укмв):      
 

 

Пмпагз 

Таозслі омжоягз, які 
впралмвйыырщпя жа гоу-
накз ж мнйарз ноауі* 
I II III IV V 

1. Кдоівлзк (гмймвлзи йікао, гдлдоайщлзи гзодк-
рмо, гзодкрмо, гмймвлзи гдоеавлзи паліраолзи 
йікао, лафайщлзк, жавігуваф) 

18 17 16 15 14 

 
На мпралмк ваорм гмгарз, цм, гм-

пйігзвхз галд нзралля, ном-
алайіжувавхз іплуыфзи лзлі жа-
оубіелзи гмпвіг ілхзт коаїл, а ра-
кме нмоівлявхз вігнмвіглі кмкдлрз 
ж укоаїлпщкзкз одайіякз, кз гіихйз 
взплмвку, цм жабджндфдлля ном-
сдпіилмї гіяйщлмпрі гмймвлмгм йікаоя 
гдоеавлмгм жакйагу мтмомлз жгм-
омв’я, у рмку фзпйі и в апндкрі лаяв-

лмпрі лайделмгм оівля мнйарз ноауі 
рмцм, пйугує бджукмвлмы жанмоукмы 
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. На лах 
нмгйяг, мкоік упщмгм взцджажлафдлм-
гм, уд и пкйагмва фапрзла жабджнд-
фдлля гмрозкалля номсдпіилзт ноав 
кдгзфлзт ноауівлзків, жакоінйдлзт у 
пр. 77 Закмлу Укоаїлз "Оплмвз жа-
кмлмгавпрва Укоаїлз ном мтмомлу 
жгмомв'я» [13]. 
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Вапзйдлкм К. O. Поавмві жапагз жабджндфдлля номсдпіилмї гіяйщлмпрі гмймв-

лмгм йікаоя гдоеавлмгм жакйагу мтмомлз жгмомв’я як жанмоука якмпрі кдгзфлмї 
гмнмкмгз: гмпвіг жаоубіелзт коаїл ра укоаїлпщкі одайії 

У галіи лаукмвіи праррі аврмомк пзпрдкарзжмвалм, ужагайщлдлм и кмлкодрзжмвалм 
мплмвлі жапагз жабджндфдлля номсдпіилмї гіяйщлмпрі гмймвлмгм йікаоя гдоеавлмгм 
жакйагу мтмомлз жгмомв’я як жанмоукз якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз, а ракме номалайі-
жмвалм гмпвіг жаоубіелзт коаїл, цм гайм жкмгу в нмгайщхмку номвдпрз имгм нмоів-
лялля ж укоаїлпщкзкз одайіякз. Окоік ущмгм в кдеат номвдгдлмгм лаукмвмгм гмпйі-
гедлля аврмомк буйм жгіиплдлм вгайу пномбу омжгйялурз пзпрдку мнйарз ноауі йіка-
оів, цм гайм кмейзвіпрщ взпвірйзрз іплуыфі лдгмйікз, пнзоаыфзпщ ла гмпяглдлля ра 
лмвдйз ілмждклзт гдоеав, рмцм. 

Кйюфмві пймва: мтмомла жгмомв'я, кдгзфлзи жакйаг, гмймвлзи йікао, якіпрщ кд-
гзфлмї гмнмкмгз, мнйара ноауі, раозсла правка, нмпагмвзи мкйаг, жатзпр. 

 

 

Вапзйдлкм Е. А. Поавмвшд мплмвш мбдпндфдлзя номсдппзмлайщлми гдярдйщлм-
прз гйавлмгм воафа гмпугаопрвдллмгм уфодегдлзя жгоавммтоалдлзя как жаймг ка-
фдпрва кдгзузлпкми нмкмцз: мншр жаоубделшт проал з укоазлпкзд одайзз  

В галлми лауфлми прарщд аврмомк пзпрдкарзжзомвалш, мбмбцдлш з кмлкодрзжз-
омвалш мплмвлшд нозлузнш мбдпндфдлзя номсдппзмлайщлми гдярдйщлмпрз гйавлмгм 
воафа гмпугаопрвдллмгм уфодегдлзя жгоавммтоалдлзя как жаймга кафдпрва кдгзузлп-
кми нмкмцз, а ракед номалайзжзомвал мншр жаоубделшт проал, фрм нмжвмйзйм в га-
йщлдихдк номвдпрз дгм поавлдлзд п укоазлпкзкз одайзякз. Комкд ърмгм в оаккат 
номвдгдллмгм лауфлмгм зппйдгмвалзя аврмомк бшйа мпуцдпрвйдла угафлая нмншрка 
оаппкмродрщ пзпрдку мнйарш роуга воафди, фрм нмжвмйзйм мпвдрзрщ пуцдпрвуыцзд 
лдгмпраркз, мнзоаяпщ ла гмпрзедлзя з лмвдййш злмпроаллшт гмпугаопрв з рмку нм-
гмблмд. 
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Кйюфдвшд пймва: жгоавммтоалдлзд, кдгзузлпкмд уфодегдлзд, гйавлши воаф, ка-
фдпрвм кдгзузлпкми нмкмцз, мнйара роуга, раозслая правка, гмйелмпрлми мкйаг, 
жацзра. 

 

 

Vasilenko E. Legal principles of ensuring the professional activity of the chief 
physician of the state health care institution as a guarantee of the quality of medical 
care: experience of foreign countries and Ukrainian realities  

In this scientific article the author systematized, generalized and elaborated the basic 
principles of ensuring the professional activity of the chief physician of the state 
institution of health as a guarantee of the quality of medical care, as well as the 
experience of foreign countries analyzed, which made it possible to further compare it 
with Ukrainian realities. In addition, within the scope of the research carried out, the 
author made a successful attempt to consider the system of remuneration of doctors, 
which made it possible to highlight the existing shortcomings, based on achievements and 
stories of foreign states, etc. 

Key words: health care, medical institution, chief physician, quality of medical care, 
pay, tariff rate, salary, protection 

 

 




