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Адміністративно-правова  
характеристика сучасної системи  

охорони здоров’я в Україні 
 

Багарм сатівуів, які мнікуырщпя 
номбйдкарзкмы одгуйывалля мтмом-
лз жгмомв’я, птмгярщпя у гукуі, цм в 
Укоаїлі впд цд номгмвеує гіярз оа-
гялпщка пзпрдка мтмомлз жгмомв’я. 
Так, гдцм кмгзсікмвала, гдцм взгм-
жкілдла, айд в мплмві пвмїи – впд ра е 
оагялпщка кмгдйщ, жанмфаркмвала 
лаомглзк кмкіпаомк мтмомлз жгм-
омв’я РРФСР Мзкмймы Сдкахкмк 
(1874 – 1949 оо.).  

Аврмо у пвмєку нмвігмкйдллі лд 
правзрщ жа кдру гаварз ігдмймгіфлі 
фз нмйірзфлі муілкз оагялпщкмгм 
фапу. Маєкм кмлпраруварз, цм у 
омжоіжі могаліжауії мтмомлз жгмомв’я 
ра лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз, її 
гмпрунлмпрі рмцм буйм багарм нмжз-
рзву, якзи, ла еайщ, ла нмфарку 90-т 
омків кзлуймгм прмйірря буйм вроа-
фдлм ра лд гмпяглурм в Укоаїлі ла-
вірщ пщмгмглі. Пдодгмвпік уд рмока-
єрщпя ракзт пкйагмвзт як гмпрун-
ліпрщ, бджмнйарліпрщ ра номсійакрз-
фла пноякмваліпрщ кдгзфлмї псдоз. 
Мз нмгмгеуєкмпя іж нмжзуієы 

Д. В. Єгмомвмї, яка у оаккат пвмгм 
гзпдорауіилмгм гмпйігедлля, нозп-
вяфдлмгм ноавмвіи нмйірзуі у псдоі 
мтмомлз жгмомв'я ра ноавмвіи мтм-
омлі жгмомв'я лапдйдлля в оагялпщ-
кіи гдоеаві (1917-1991 омкз) првдо-
геує: «лдмбтігліпрщ жвдолдлля гм 
гмпйігедлля ноавмвмї нмйірзкз у 
псдоі мтмомлз жгмомв'я взжлафаєрщ-
пя як жлафзкіпры ноава ла мтмомлу 
жгмомв'я у пзпрдкі ноав йыгзлз, рак 
і жародбуваліпры нмжзрзвлмгм гмпві-
гу Рагялпщкмї гдоеавз у жажлафдліи 
псдоі, акруайщлмгм в укмват одсмо-
кувалля лауімлайщлмї пзпрдкз мтм-
омлз жгмомв'я. Поавмва мтмомла 
жгмомв'я прає ваейзвзк жавгалляк 
гдоеавз у кіоу ілгупроіайіжауії, цм 
взкагає нмпріилмї лаявлмпрі ноаудж-
гарлмї омбмфмї пзйз. Ражмк ж рзк 
гдкмкоарзжауія пмуіайщлмгм езрря 
нозжвмгзйа гм нмхзодлля і жкіу-
лдлля гукаліпрзфлзт ігдайів, які 
вкйыфайз в пдбд гіглд езрря, лдкз-
пйзкд жа вігпурлмпрі жгмомв'я. Ці 
сакрмоз, цм іліуіывайз номудп пра-
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лмвйдлля лауімлайщлзт пзпрдк мтм-
омлз жгмомв'я, лд вроарзйз пвмєї 
жлафуцмпрі і нмлзлі» [1, п. 1].  

Маєкм жвдолурз увагу ла фзллд 
жакмлмгавпрвм. Пмноз рд, цм вмлм 
лдоігкм «проаегайм» ла гдкйаоарз-
вліпрщ, номрд кайз кіпуд і бійщх ліе 
нмжзрзвлі таоакрдозпрзкз. На жакм-
лмгавфмку оівлі – уд нозилярря ла 
оівлі Рагялпщкмгм Смыжу ра пмыж-
лзт одпнубйік бажмвзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів, нмймедлля якзт 
нозпвяфувайзпщ водгуйываллы пуп-
нійщлзт віглмпзл у псдоі кдгзфлмї 
гіяйщлмпрі. Як жажлафаєрщпя у лау-
кмвіи йірдоаруоі (О. М. Пзцзра, 
М. Г. Гмлфаомв), «пдодг нмжзрзвлзт 
ндодваг Закмлу СРСР «Оплмвз жа-
кмлмгавпрва Смыжу РСР і пмыжлзт 
одпнубйік ном мтмомлу жгмомв’я» віг 
1969 омку, кмрози пнозяв одайіжауії 
кмлкодрлзт ланояків мтмомлз жгм-
омв'я, взмкодкйыырщпя лапрунлі: 

- бджмнйарліпрщ лагалля кдгзф-
лмї гмнмкмгз гйя гомкагял; 

- мтмнйдлля номсійакрзфлмы ра 
акбуйармолм-нмйікйіліфлмы кдгзф-
лмы гмнмкмгмы хзомкзт вдопрв ла-
пдйдлля, вкйыфаыфз пійщпщкд лапд-
йдлля; 

- гмпзрщ омжвзлдлі пзпрдкз ві-
гмкфмї кдгзфлмї гмнмкмгз; 

- одайщла кмейзвіпрщ мрозкалля 
взпмкмякіплмї гмомгмї квайісікмвалмї 
кдгзфлмї гмнмкмгз лджайделм віг 
кардоіайщлмгм, пмуіайщлмгм ра ілхмгм 
прарупу науієлра; 

- гмпзрщ взпмкзи оівдлщ пмуіайщ-
лмї гмнмкмгз гомкагялак у оажі 
пріикмї вроарз ноауджгарлмпрі, цм 
лапрайа в оджуйщрарі жатвмоывалщ 
абм роавк [2, п. 27].  

Щд мгла мбправзла, яка, ла лаху 
гукку, лд гмжвмйяє лдтруварз оагял-
пщкзк гмпвігмк могаліжауії кдгзфлмї 
гмнмкмгз, - уд, як лд гзвлм, жаномва-
гедлля мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм 
проатувалля. З ндохзт омків оагял-
пщкмї вйагз гмпром нмпрайм нзралля 
ном жабджндфдлля впіт вдопрв лапд-
йдлля гмпрунлмы кдгзфлмы гмнмкм-
гмы. І мглзк іж ваейзвзт комків у 
ущмку ланоякі прайм жаномвагедлля 
мплмв мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проа-

тувалля. Тд, фмгм ла еайщ лаоажі лд-
кає в Укоаїлі, фдодж вігпурліпрщ фмгм 
проаегає жлафла фапрзла лапдйдлля 
лахмї гдоеавз, цм пуррєвм мбкдеує 
ноава ра пвмбмгз йыгзлз у псдоі 
пмуіайщлмгм жатзпру. Як првдогеу-
ырщ В. П. Сайщлзкмв ра С. Г. Срдуд-
лкм, «мплмвлмы сулкуієы кдгзфлмгм 
проатувалля в ндохі омкз оагялпщ-
кмї вйагз, як взгаєрщпя, буйа пномба 
гдоеавз жабджндфзрз впік вдопрвак 
лапдйдлля мглакмвзи гмпрун гм ном-
гоак лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз. 
Дйя узт уійди жгіиплывайапя емопр-
ка удлроайіжауія кмхрів, цм ланоав-
йяырщпя ла пмуіайщлд ра кдгзфлд 
жабджндфдлля. Кмкнйдкплзи алайіж 
іплуыфмгм нмймедлля в пзпрдкі кд-
гзфлмгм проатувалля ндохзт омків 
оагялпщкмї вйагз гмжвмйяє жомбзрз 
лапрунлі ужагайщлдлля: 

- ноаглдлля жабджндфзрз вігхкм-
гувалля нмвлмгм жаомбірку у оажі 
вроарз ноауджгарлмпрі; 

- какпзкайщлд мтмнйдлля кдгз-
флзк проатувалляк впіт вдопрв роу-
гяцзт; 

- емопрка удлроайіжауія і кмлр-
омйщ жа взроафалляк кмхрів, цм ла-
гтмгярщ ла нмродбз кдгзфлмгм проа-
тувалля; 

- мтмнйдлля проатувалляк как-
пзкайщлмї кійщкмпрі взгів вроарз 
ноауджгарлмпрі: твмомба, ілвайіг-
ліпрщ, кайіурвм, праоіпрщ, вроара гм-
гувайщлзка [3, п 59].  

Загаймк ед кз каєкм вкажарз ла 
кмкнйдкплзи таоакрдо пакмї кдгзф-
лмї гіяйщлмпрі. Нд рійщкз агкіліпроа-
рзвлд, айд і узвійщлд ноавм, ноавм 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля, сілалпмвд 
ноавм рмцм жа гмнмкмгмы нозракал-
лзт узк гайужяк ноава одгуйярзвлзк 
кдталіжкак унмоягкмвуырщ вігнмвіглі 
пупнійщлі віглмпзлз, цм взлзкаырщ 
ноз могаліжауії мтмомлз жгмомв’я фз 
бджнмпдодглщмку лагаллі кдгзфлмї 
гмнмкмгз. Свмєы фдогмы, кмйз кмва 
игд ном уноавйілпщкі віглмпзлз, цм 
взлзкаырщ ноз одайіжауії лмок агкі-
ліпроарзвлмгм ноава, - уд  нодгкдр 
гмпйігедлля лаукз пакд агкіліпроа-
рзвлмгм ноава. А ракі віглмпзлз ноз-
пурлі і у псдоі мтмомлз жгмомв’я.  
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Сйухлмы є нмжзуія Р. А. Маи-
галзка, вігнмвіглм гм якмї ноавмвд 
одгуйывалля віглмпзл у псдоі мтм-
омлз жгмомв’я жгіиплыєрщпя роагз-
уіилзкз гйя укоаїлпщкмгм ноава пм-
уіайщлзкз одгуйярмоакз ж уоатувал-
ляк мпмбйзвмпрди віглмпзл псдоз 
мтмомлз жгмомв’я. Укоаїлпщкд ноавм 
одгуйыє пупнійщлі віглмпзлз в псдоі 
мтмомлз жгмомв’я жа гмнмкмгмы гед-
одй ноава, пзпрдка якзт псмокмвала 
ндодваелм ж уоатувалляк роагзуіи 
кмлрзлдлрайщлмї ноавмвмї пік’ї, гм 
якмї ряеіє вірфзжлялд ноавм [4, 
п. 34]. Сзпрдку ноавмвзт смок 
(гедодй) одгуйывалля віглмпзл у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я пралмвйярщ 
лмокарзвлм-ноавмві акрз, кіелаомг-
лі гмгмвмоз, жагайщлмвзжлалі нозл-
узнз і лмокз кіелаомглмгм ноава, 
ноавмві жвзфаї, пугмві нодудгдлрз, 
лдлмокарзвлі (ілгзвігуайщлі) ноавм-
ві акрз, жмкодка, узвійщлм-ноавмві 
гмгмвмоз ра мглмпрмомллі ноавмфз-
лз, ймкайщлі ноавмві акрз, агкіліпр-
оарзвлі акрз могалів нубйіфлмї вйа-
гз, кмоайщлі жапагз пупнійщпрва. 
Опмбйзвіпрщ пзпрдкз гедодй ноавм-
вмгм одгуйывалля віглмпзл у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я ґоулруєрщпя ла ігдї 
взжлалля ноімозрдрлмпрі мтмомлз 
жгмомв’я і уіллмпрі езрря ра жгмомв’я 
йыгзлз в пзпрдкі пупнійщлзт уіллм-
прди, жлафуцмпрі лмок номсдпіилмї 
дрзкз і кмоайі як козрдоіїв і кде 
жгіиплдлля ноав йыгзлз в псдоі 
мтмомлз жгмомв’я. 

Такмгм омгу бафдлля жапйугмвує 
ла увагу ра нігрозкку, жмкодка рд, 
цм рмокаєрщпя омйі ра жлафдлля км-
оайщлзт жапаг пупнійщпрва, номсд-
піилмї дрзкз ра кмоайі. Тур кз нмгм-
геуєкмпя ра пнозикаєкм як гмомгм-
вкаж нмжзуіы аврмоів нігоуфлзка 
«Мдгзфлд ноавм Укоаїлз» жа одгак-
уієы С. Г. Срдудлка, гд, жмкодка, 
жажлафдлм, цм омжгйягаыфз жагайщлу 
проукруоу кдгзфлмї гіяйщлмпрі, лд-
мбтіглм омжоіжлярз ракі взгз пмуіа-
йщлзт лмок, які одгуйыырщ фзпйдллі 
пупнійщлі віглмпзлз, цм взлзкаырщ у 
оіжлзт ланоякат мтмомлз жгмомв'я, 
які кз лажзваєкм кдгзфлі ноавмвіг-
лмпзлз: 

• лмокз кмоайі; 
• жвзфаї; 
• кмонмоарзвлі лмокз; 
• лмокз ноава. 
Сйіг жажлафзрз, цм впі ндодоатм-

валі взгз пмуіайщлзт лмок гіырщ як 
пкйагмві фапрзлз жагайщлмї пзпрдкз 
одгйакдлрауії кдгзфлмї гіяйщлмпрі. 
Вмлз могаліфлм нмв'яжалі мгзл ж мг-
лзк. Дйя нмвліхмгм омжукілля омйі і 
жлафдлля кмелмгм ж взгів пмуіайщлзт 
лмок лдмбтіглм гарз їк взжлафдлля ж 
нмжзуіи кдгзфлмгм ноава [5, п. 40[. 

Аврмо ракме упвігмкйыє вігкіл-
ліпрщ агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм 
нігтмгу, кдталіжку агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм одгуйывалля гм пупнійщ-
лзт віглмпзл у псдоі кдгзфлмї гія-
йщлмпрі. Пдодваеаыфзи ікндоарзв-
лзи таоакрдо одгуйывалля, жабджнд-
фдлля одайіжауії ноава гомкагял ла 
бджмнйарлд лагалля кдгзфлмї гмнм-
кмгз,  уноавйілля нігнмоягкмвалзкз 
йікувайщлм-номсійакрзфлзкз жакйа-
гакз, - впд уд і багарм ілхмгм ндод-
гмвпік улмокмвалм жа гмнмкмгмы 
лмок агкіліпроарзвлмгм ноава. У 
ущмку жв’яжку пйухлмы є нмжзуія 
Л. О. Сакійзк, яка жажлафає, цм 
«пндузсіка агкіліпроарзвлм-
ноавмвзт кдталіжків мтмомлз жгм-
омв’я гомкагял ндодгбафає омжомбку 
ра одайіжауіы лмокарзвлмї бажз ра 
могаліжауіилм-уноавйілпщкзт кдталі-
жків номгоак, які б жабджндфувайз її 
одсмокувалля ра кмгдоліжауіы. 
Вмглмфап вігпурліпрщ в мпраллі гдпя-
рзоіффя дсдкрзвлзт ра нмпрунмвзт 
гіи могалів жакмлмгавфмї ра взкмлав-
фмї вйаг Укоаїлз нозжвдйз гм вігп-
равалля вірфзжлялмї псдоз мтмомлз 
жгмомв’я лд йзхд жа якіпры лагава-
лзт кдгзфлзт нмпйуг ра оівлдк жгм-
омв’я лапдйдлля, айд и лавірщ прмпмв-
лм жагайщлзт нозлузнів кдгзфлмї 
пзпрдкз Укоаїлз. Вігпурліпрщ лауім-
лайщлмї кмгдйі проатмвмї кдгзузлз, 
жбдодедлля нмпроагялпщкмї кмгдйі 
«бджкмхрмвлмгм» кдгзфлмгм мбпйу-
гмвувалля, вігмкфд проукруоувалля 
жакйагів мтмомлз жгмомв’я ра їт мгд-
оеавйдлля лд пнозяырщ ра лд км-
еурщ пнозярз омжвзрку кдгзфлмгм 
мбпйугмвувалля гомкагял в Укоаїлі 
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у ХХІ пр.» [6, п. 3]. З ракмгм омгу 
бафдлляк ваекм лд нмгмгзрзпщ.  

Пігправмы ноавмвіглмпзл в псд-
оі мтмомлз жгмомв’я, які бугщ-якзт 
ілхзт, є ыозгзфлі сакрз, рмбрм ракі 
мбправзлз фз пзруауії, ж якзкз жакмл 
нмв’яжує їт взлзклдлля, жкілу фз 
нознзлдлля. Далд омжукілля кдталі-
жку агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгу-
йывалля пупнійщлзт віглмпзл кмед 
бурз взкмозпралм гйя взоіхдлля 
мглмгм іж жавгалщ лахмгм гмпйігедл-
ля, - жгіиплдлля алайіжу галмгм кд-
таліжку нм віглмхдллы гм могаліжа-
уії мтмомлз жгмомв’я ла одгімлайщлм-
ку оівлі. В ущмку кмлрдкпрі нігроз-
куырщпя налуыфі ла пщмгмглі нмжз-
уії, вігнмвіглм гм якзт кдталіжк аг-
кіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывал-
ля, - уд кмкнйдкпла кардгмоія, кмроа 
гмжвмйяє омжгйялурз кдталіжк внйз-
ву агкіліпроарзвлмгм ноава як ном-
віглмї гайужі нубйіфлмгм ноава ла 
водгуйывалля пупнійщлзт віглмпзл у 
ндвліи псдоі пупнійщлмгм езрря. Та-
кме пйіг нозпрарз ла нмжзуіы, віг-
нмвіглм гм якмї мплмву (пурліпрщ, 
могаліфлі пкйагмві) галмгм кдталіжку 
пкйагаырщ лмокз ноава, ноавмві віг-
лмпзлз ра акрз одайіжауії ноав ра 
мбмв’яжків. Взтмгяфз іж вкажалмгм, 
Н. В. Шдвфук номнмлуєрщпя ніг кд-
таліжкмк агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм 
одгуйывалля могаліжауії мтмомлз 
жгмомв’я ла одгімлайщлмку оівлі ом-
жукірз пукунліпрщ ноавмвзт жапмбів, 
які жабджндфуырщ кмкнйдкплзи ра 
ужгмгедлзи внйзв агкіліпроарзвлмгм 
ноава ла унмоягкувалля пупнійщлзт 
віглмпзл, цм взлзкаырщ ла одгімла-
йщлмку оівлі псдоз мтмомлз жгмомв’я 
ж кдрмы якмкмга бійщх нмвлмї одайі-
жауії ноав ра мбмв’яжків пуб’єкрів 
ноавмвзт віглмпзл [7, п. 55-56]. Як 
бафзкм, тмфа уди нозкйаг рмокаєрщпя 
йзхд одгімлайщлмгм жоіжу могаліжауії 
мтмомлз жгмомв’я, віл кмед бурз 
нмжзрзвлм взкмозпралзи і гйя бійщх 
хзомкмгм капхрабу.  

Вмглмфап, пноавдгйзвмпрі жаоагз 
акудлруєкм увагу ла ріи мбправзлі, 
цм лд жі впіка номнмжзуіякз, цм 
лаоажі йулаырщ віг лаукмвмгм пдод-
гмвзца, кмела бджжапрдоделм нмгм-

гзрзпщ. Позкіомк, О. О. Пулга вка-
жує, цм «кдталіжк нубйіфлмгм уноав-
йілля у псдоі жгіиплдлля ноава ла 
кдгзфлу гмнмкмгу кає жагайщлмгдо-
еавлзи ра кіпудвзи оівлі. Сзпрдку 
могалів, які жгіиплыырщ уноавйілля у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я пкйагаырщ як 
могалз жакмлмгавфмї вйагз, рак і вз-
кмлавфмї вйагз. Коік рмгм, пдодг 
пуб’єкрів нубйіфлмгм уноавйілля іп-
луырщ і гмоагфі могалз» [8, п. 98]. 
Пдодоатулмк йзхд могалів жакмлмга-
вфмї ра взкмлавфмї вйагз як вйаглзт 
пуб’єкрів уноавйілля у псдоі мтмом-
лз жгмомв’я лд кмед пнозикарзпщ як 
мб’єкрзвлзи. Лмгіфлд нзралля: а гд у 
уіи пзпрдкі могалів Гйава гдоеавз? 
Агед смокайщлм каеуфз, взтмгяфз 
іж нмймедлщ Кмлпрзрууії Укоаїлз ра 
нмвлмваедлщ Поджзгдлра Укоаїлз, 
віл  лд віглмпзрщпя гм емглмї іж гі-
ймк вйагз. Пзралля: фз уд гає нігп-
равз вваеарз, цм мфійщлзка гдоеавз 
лд є пуб’єкрмк уноавйілля у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я гомкагял. Чз На-
уімлайщла акагдкія кдгзфлзт лаук 
як номвігла гдоеавла могаліжауія у 
уаозлі кдгзфлмї лаукз, у вігаллі 
якмї жлатмгзрщпя лд мгзл гдпярмк 
лаукмвм-гмпйіглзт ілпрзрууіи, 
які,пвмєы фдогмы, жаикаырщпя лаукм-
вмы ра пурм ноакрзфлмы гіяйщліпры 
– йікуырщ йыгди. І рур рде нзралля: 
тіба кмела првдогеуварз, цм Науім-
лайщла акагдкія кдгзфлзт лаук лд є 
пуб’єкрмк нубйіфлмгм уноавйілля у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я? 

Вваеаы жа гмуійщлд кмомркм жу-
нзлзрзпщ ла омжукіллі нмлярря аг-
кіліпроарзвлм-ноавмвд одгуйывалля 
у кмлрдкпрі имгм гмрзфлмпрі гм кд-
гзфлмї гіяйщлмпрі. Агед в агкіліпр-
оарзвлм-ноавмвіи йірдоаруоі лдоігкм 
жупроіфаырщпя нмлярря, бйзжщкі жа 
пкзпймк гм агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм одгуйывалля, номрд віг-
кіллі у ндвлзт лыалпат. «Пубйіфлд 
агкіліпроувалля»,  «уноавйілля», 
«агкіліпроарзвлм-ноавмвд одгуйы-
валля» рмцм каырщ пвмї ндвлі віг-
кіллмпрі. Так, Р. С. Мдйщлзк ра 
В. М. Бдвждлкм жажлафаырщ, цм рдо-
кіл «нубйіфлд агкіліпроувалля» пщм-
гмглі жапрмпмвуєрщпя ндодваелм ла 
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рдмодрзфлмку оівлі. У рдкпрат вірфз-
жлялзт лмокарзвлзт акрів віл лд 
везваєрщпя. Ймгм пзлмлікмк є кард-
гмоія «уноавйілля». Ндмбтігліпрщ 
жакілз рдокіла «уноавйілля» кардгм-
оієы «агкіліпроувалля» нмв’яжала іж 
жкілмы нозжлафдлля агкіліпроарзв-
лмгм ноава, якд гдгайі смокуєрщпя, 
взтмгяфз ж р. ж. «йыгзлмудлрозпрпщ-
кмї ігдмймгії», яка вйаплд і взкагає 
жакілз нмлярря «уноавйілля» кард-
гмоієы «агкіліпроувалля» [9, п. 39]. 
Тзк пакзк взцдузрмвалі аврмоз 
вваеаырщ, цм «агкіліпроувалля» є 
гм ндвлмї кіоз бійщх пуфаплзк ра 
гукаллзк рдокілмк, аліе «уноавйіл-
ля». 

Якцм вжярз гм увагз нмжзуіы 
Б. О. Лмгвзлдлка, рм имгм рмфка жмоу 
ж ущмгм нзралля жвмгзрщпя гм лапру-
нлмгм: аврмо вваеає жа гмуійщлд ала-
жіуварз имгм фдодж гмпйігедлля нм-
лярря, жавгалщ і нозлузнів нубйіфлм-
гм агкіліпроувалля псдомы мтмомлз 
жгмомв’я в Укоаїлі. Ваейзвіпрщ взм-
кодкйдлля узт нзралщ нмяплыєрщпя 
багарщка мбправзлакз, ж-нмкіе якзт 
кйыфмвзкз кмеурщ вваеарзпщ ракі: 
[10, п. 101-102] 

– нм-ндохд, нмлярря нубйіфлмгм 
агкіліпроувалля псдомы мтмомлз 
жгмомв’я в Укоаїлі є ваейзвзк ж рм-
фкз жмоу имгм пнівправйдлля іж роа-
гзуіилзк омжукілляк гдоеавлмгм 
уноавйілля, гдоеавлмгм одгуйывал-
ля пмуіайщлм-куйщруолзк пдкрмомк; 

– нм-гоугд, жавгалля нубйіфлмгм 
агкіліпроувалля псдомы мтмомлз 
жгмомв’я взмкодкйыырщ кйыфмві 
ланоякз гіяйщлмпрі могалів, які ла-
рмкіпрщ взнйзваырщ іж пмуіайщлмгм і 
нубйіфлм-ноавмвмгм нозжлафдлля 
мтмомлз жгмомв’я гомкагял як явз-
ца; 

– нм-родрє, нозлузнз нубйіфлмгм 
агкіліпроувалля псдомы мтмомлз 
жгмомв’я лагаырщ кмейзвіпрщ взмк-
одкзрз кйыфмві бажмві жапагз, ігдї, 
які йдеарщ в мплмві пакмгм нубйіфлм-
гм агкіліпроувалля. Цд пвмєоігла 
ндохммплмва нубйіфлм-ноавмвмгм 
взнйзву ла псдоу кдгзузлз; 

– нм-фдрвдорд, кмлкодрлі номявз 
нубйіфлмгм агкіліпроувалля кдгзф-

лмы псдомы багарм в фмку жайдеарщ 
віг рмгм, у якзи пнмпіб нмндодглщм 
псмокуйщмвалі нмлярря, жавгалля ра 
нозлузнз; 

– нм-н’ярд, ла драні жгіиплдлля 
кдгзфлмї одсмокз жавегз нмпрає 
нзралля прмпмвлм взмкодкйдлля 
ндвлзт моієлрзоів ра гмомгмвкажів, 
які б взжлафайз нмпрунайщлзи оут 
ундодг багармфзпдйщлмї кмкнйдкплмї 
пзпрдкз, якмы бджпуклівлм є мтмом-
ла жгмомв’я.  

Нак взгаєрщпя, цм мпмбйзвмї 
увагз жапйугмвує псмокуйщмвала 
рджа ном рд, цм кмлкодрлі номявз 
нубйіфлмгм агкіліпроувалля кдгзф-
лмы псдомы багарм в фмку жайдеарщ 
віг рмгм, у якзи пнмпіб нмндодглщм 
псмокуйщмвалі нмлярря, жавгалля ра 
нозлузнз. Цд ваейзвм як гйя агкі-
ліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля 
мтмомлмы жгмомв’я гомкагял, рак і 
гйя нмхуку нігтмгів цмгм ноавмвмгм 
улмокувалля првмодлля єгзлмгм кд-
гзфлмгм номпрмоу Укоаїлз. Сакд 
узк нзралляк нозпвяфдлі нмгайщхі 
проукруолі дйдкдлрз лахмгм лаукм-
вмгм гмпйігедлля. 

Ваейзва мбправзла, ла яку ваорм 
жвдолурз увагу у кмлрдкпрі агкіліпр-
оарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля 
кдгзфлмї гіяйщлмпрі – уд рд, цм пак 
нігтіг жакмлмгавуя гм улмокувалля 
вігнмвіглзт пупнійщлзт віглмпзл – 
уд сакрзфлм лакагалля ввдпрз у 
ноавмвд нмйд лакагалля гдоеавз 
(нубйіфлм-ноавмвзт ілпрзрууіи) жа-
бджндфзрз одайіжауіы ноава йыгзлз 
ла мтмомлу жгмомв’я. А уд лд кайм лд 
багарм – кмлпрзрууіила уілліпрщ. 
Вмла, пдодг ілхмгм, жлаихйа пвмє 
вігмбоаедлля ра, жа кйапзфлзк ніг-
тмгмк, гдрайіжауіы у фзллзт жакмлат 
лахмї гдоеавз, жмкодка в Оплмват 
жакмлмгавпрва Укоаїлз ном мтмомлу 
жгмомв’я. Срарря 6 галмгм лмокарзв-
лм-ноавмвмгм акру – «Поавм ла мтм-
омлу жгмомв'я» жапвігфує, цм кмелзи 
гомкагялзл Укоаїлз кає ноавм ла 
мтмомлу жгмомв'я, цм ндодгбафає 
[11]: 

а) езррєвзи оівдлщ, вкйыфаыфз 
їеу, мгяг, езрйм, кдгзфлзи гмгйяг 
ра пмуіайщлд мбпйугмвувалля і жабдж-
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ндфдлля, якзи є лдмбтіглзк гйя ніг-
розкалля жгмомв'я йыгзлз; 

б) бджндфлд гйя езрря і жгмомв'я 
лавкмйзхлє нозомглд пдодгмвзцд; 

в) паліраолм-днігдкіфлд бйагмнм-
йуффя рдозрмоії і лапдйдлмгм нулкру, 
гд віл номезває; 

г) бджндфлі і жгмомві укмвз ноауі, 
лавфалля, нмбуру ра вігнмфзлку; 

г) квайісікмвалу кдгзфлу гмнм-
кмгу, вкйыфаыфз війщлзи взбіо йі-
каоя, взбіо кдрмгів йікувалля вігнм-
віглм гм имгм одкмкдлгауіи і жакйагу 
мтмомлз жгмомв'я; 

д) гмпрмвіолу ра пвмєфаплу ілсм-
окауіы ном прал пвмгм жгмомв'я і 
жгмомв'я лапдйдлля, вкйыфаыфз іп-
луыфі і кмейзві сакрмоз озжзку ра 
їт прунілщ; 

є) уфапрщ в мбгмвмодллі номдкрів 
жакмлмгавфзт акрів і влдпдлля ном-
нмжзуіи цмгм смокувалля гдоеавлмї 
нмйірзкз в псдоі мтмомлз жгмомв'я; 

е) уфапрщ в уноавйіллі мтмомлмы 
жгмомв'я ра номвдгдллі гомкагпщкмї 
дкпндорзжз ж узт нзралщ у нмоягку, 
ндодгбафдлмку жакмлмгавпрвмк; 

ж) кмейзвіпрщ мб'єглалля в гом-
кагпщкі могаліжауії ж кдрмы пнозял-
ля мтмомлі жгмомв'я; 

з) ноавмвзи жатзпр віг бугщ-
якзт лджакмллзт смок гзпкозкіла-
уії, нмв'яжалзт іж пралмк жгмомв'я; 

і) вігхкмгувалля жанмгіялмї жгм-
омв'ы хкмгз; 

ї) мпкаоедлля лдноавмкіолзт 
оіхдлщ і гіи ноауівлзків, жакйагів ра 
могалів мтмомлз жгмомв'я; 

и) кмейзвіпрщ номвдгдлля лджа-
йделмї кдгзфлмї дкпндорзжз вігнмві-
глмгм рзну у оажі лджгмгз гомкагя-
лзла ж взплмвкмк гдоеавлмї кдгзф-
лмї дкпндорзжз, жапрмпувалля гм лщм-
гм жанмбіелмгм жатмгу як гм мпмбз, 
прмпмвлм якмї ндодгбафаєрщпя жапрм-
пувалля нозкупмвзт жатмгів кдгзф-
лмгм таоакрдоу абм взоіхуваймпя 
нзралля ном їт жапрмпувалля, нозку-
пмвзт жатмгів кдгзфлмгм таоакрдоу, 
нозкупмвмгм йікувалля, нозкупмвмї 
гмпнірайіжауії ра в ілхзт взнагкат, 
кмйз гіякз ноауівлзків мтмомлз 
жгмомв’я нмоухуырщпя ноава гомка-
гялзла Укоаїлз ла мтмомлу жгмомв’я; 

к) ноавм науієлра, якзи ндодбу-
ває ла прауімлаолмку йікуваллі в 
жакйагі мтмомлз жгмомв'я, ла гмнупк 
гм лщмгм ілхзт кдгзфлзт ноауівлз-
ків, фйдлів пік'ї, мнікула, нікйувайщ-
лзка, лмраоіупа ра агвмкара, а ракме 
пвяцдллмпйуезрдйя гйя вігноавйдл-
ля бмгмпйуеілля ра одйігіилмгм мб-
оягу; 

й) ілсмокувалля ном гмпрунлі 
кдгзфлі нмпйугз іж жапрмпувалляк 
рдйдкдгзузлз. 

Закмлакз Укоаїлз кмеурщ бурз 
взжлафдлі и ілхі ноава гомкагял у 
псдоі мтмомлз жгмомв'я. Гомкагялак 
Укоаїлз, які ндодбуваырщ жа кмогм-
лмк, гаоалруєрщпя ноавм ла мтмомлу 
жгмомв'я у смокат і мбпяжі, ндодгба-
фдлзт кіелаомглзкз гмгмвмоакз, в 
якзт бдод уфапрщ Укоаїла.  

Факрзфлм кмва игд ном рд, цм 
воатмвуыфз йыгзлмудлрозпрпщку 
пноякмваліпрщ гіи гдоеавз, пакд 
агкіліпроарзвлм-ноавмвзкз жапмба-
кз каырщ бурз првмодлі ра гаоалрм-
валі кдталіжкз одайіжауії рмгм, ном 
цм пкажалм в гдрайіжауії пурлмпрі 
ноава ла мтмомлу жгмомв’я.  

 У номгмведлля агкіліпроарзв-
лм-ноавмвзт жапмбів ра пнмпмбів 
внйзву ла пупнійщлі віглмпзлз у 
псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі, вкаедкм 
ном пуфаплі нігтмгз гм одайіжауії 
кдгзфлмї одсмокз. Вмла, як вігмкм, 
пноякмвала ндодгмвпік ла жкілу 
наоагзгкз сілалпувалля кдгзфлмї 
гмнмкмгз ра кмлкодрзжауіы рмгм, цм 
е одайщлм гдоеава кає жкмгу жабдж-
ндфзрз ла бджмнйарлмку оівлі. Іл-
смокауія алайірзфлмгм таоакрдоу ла 
мсіуіилмку паирі Кабілдру Міліпр-
оів Укоаїлз, цм нозпвяфдла одсмо-
куваллы пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я 
кіпрзрщ лапрунлд прмпмвлм вномва-
гедлля гдоеавлмгм гаоалрмвалмгм 
накдра кдгзфлмї гмнмкмгз. «Ддоеа-
ва бдод ла пдбд фіркі жмбмв’яжалля 
цмгм сілалпувалля кдгзфлзт нмп-
йуг. Быгедр нмфзлаырщ омжнмгійярз 
жа кдгзфлзкз нмпйугакз, лдмбтіг-
лзкз науієлрак, ла оівлзт гйя впіт 
гомкагял укмват. Пакдр кдгзфлмї 
гмнмкмгз, гаоалрмвалзи гдоеавмы, 
взжлафарзкурщ взтмгяфз ж ноімоз-
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рдрів мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі у 
мбпяжі кмейзвмпрди гдоеавлмгм 
сілалпувалля. Ддоеавлзи гаоалрм-
валзи накдр кдгзфлмї гмнмкмгз 
(номгоака кдгзфлзт гаоалріи) 
вкйыфарзкд гмвмйі хзомкзи пндкро 
акбуйармолмї ра прауімлаолмї кдгз-
флмї гмнмкмгз, а ракме йікаопщкзт 
жапмбів. Ваоріпрщ вігнмвіглзт нмпйуг 
бугд нмвліпры «нмкозра» фдодж пзп-
рдку гдоеавлмгм пмйігаолмгм кдгз-
флмгм проатувалля. Згіглм іж жакм-
лмк, утвайдлзк Вдотмвлмы Рагмы, 
іплуварзкд ндодйік кдгзфлзт нмп-
йуг, цм їт нмвліпры мнйафуварзкд 
гдоеава. Кмлкодрлзи пнзпмк цмом-
ку пкйагарзкд Уояг і жарвдогеува-
рзкд Вдотмвла Рага, взтмгяфз ж 
нмродб лапдйдлля в кдгзфлмку мб-
пйугмвуваллі, ноімозрдрів гдоеавлмї 
нмйірзкз у псдоі мтмомлз жгмомв’я 
ра мбпягу гмпрунлзт кмхрів у Ддо-
еавлмку быгедрі. Пмпйугз дкпрод-
лмї, ндовзллмї, врмозллмї, родрзллмї 
ра найіарзвлмї гмнмкмгз бугурщ сі-
лалпмвалі гдоеавмы в кдеат ном-
гоакз кдгзфлзт гаоалріи. Сакмп-
ріилм науієлрак гмвдгдрщпя пнйафу-
варз жа ракі нмпйугз, як лддкпродла 
прмкармймгія, жвдолдлля гм йікаоя 
бдж ланоавйдлля, дпрдрзфла кдгзуз-
лу рмцм [12]. 

На жавдохдлля вкаедкм, цм 
нмхук хйятів взтмгу іж козжмвзт 
явзц, цм лаоажі номпйігкмвуырщпя в 

мтмомлі жгмомв’я, кмейзвзи йзхд іж 
взкмозпралляк кмкнйдкплмгм ніг-
тмгу, гд агкіліпроарзвлм-ноавмвзк 
комкак кає ндодгуварз  нмндодгля 
алайірзфла омбмра, лаукмві гмпйі-
гедлля, дкпндорлі мбгмвмодлля. Як 
нозкйаг, вкаедкм, цм ланозкілуі 
фдовля 2014 о. у нозкіцдллі Свірм-
вмгм балку вігбувпя коугйзи прій ла 
рдку «Вдкрмо одсмокувалля пзпрд-
кз мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі», 
могаліжармоакз якмгм взпрунзйз 
Бйагмгіилзи смлг «Пауієлрз Укоа-
їлз», гомкагпщка іліуіарзва «Рдалі-
кауіилзи накдр одсмок», еуолай 
«PRO Мдлдгекдлр в мтмомлі жгм-
омв’я» ра Впдукоаїлпщка бйагмгіила 
могаліжауія «Впдукоаїлпщка кдодеа 
йыгди, які езвурщ ж ВІЛ». Оплмвла 
кдра жатмгу — псмокуварз вдкрмо 
одсмокз пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я 
в Укоаїлі, воатмвуыфз гукку кіе-
лаомглзт ра лауімлайщлзт дкпндо-
рів, а ракме взжлафзрз ноімозрдрлі 
ланояккз вномвагедлля жкіл ла 
гдоеавлмку оівлі [13]. У оаккат 
ракмгм омгу жатмгів кз каєкм іліуі-
ыварз лд йзхд омжгйяг жагайщлзт 
нзралщ, айд і ндвлі дйдкдлрз кдгзф-
лмї одсмокз, які лмпярщ гзпкупіи-
лзи таоакрдо, ра які гм ндвлмї кіоз 
првмоыырщ номбйдкз у пнозиляррі 
пупнійщпрвмк хйятів угмпкмлайдлля 
ноавмвмгм одгуйывалля кдгзфлмї 
гіяйщлмпрі. 

.      
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Сігдйкмвпщкзи О. Л. Агкіліпроарзвлм-ноавмва таоакрдозпрзка пуфаплмї пзпрд-
кз мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі 

Срарря нозпвяфдла номбйдкарзуі агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля кдгз-
флмї гіяйщлмпрі в Укоаїлі. Звдолурм увагу ла іпрмозфлі взрмкз пуфаплмгм лмокарзвлм-
ноавмвмгм водгуйывалля мтмомлз жгмомв’я. Акудлруєрщпя, цм воатмвуыфз йыгзлмуд-
лрозпрпщку пноякмваліпрщ гіи гдоеавз, пакд агкіліпроарзвлм-ноавмвзкз жапмбакз 
каырщ бурз првмодлі ра гаоалрмвалі кдталіжкз одайіжауії ноава ла мтмомлу жгмомв’я.  

Кйюфмві пймва: агкіліпроарзвлд ноавм, мтмомла жгмомв’я, кдгзфла гіяйщліпрщ, 
кдгзфлд ноавм. 

 

 

Сзгдйкмвпкзи А. Л. Агкзлзпроарзвлм-ноавмвая таоакрдозпрзка пмводкдллми 
пзпрдкш жгоавммтоалдлзя в Укоазлд 

Срарщя нмпвяцдла номбйдкарзкд агкзлзпроарзвлм-ноавмвмгм мбдпндфдлзя кдгз-
узлпкми гдярдйщлмпрз в Укоазлд. Обоацдлм влзкалзд ла зпрмозфдпкзд зпрмкз пмв-
одкдллмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм одгуйзомвалзя жгоавммтоалдлзя. Акудлрзоудрпя, 
фрм уфзршвая фдймвдкмудлрозпрпкуы ланоавйдллмпрщ гдипрвзи гмпугаопрва, зкдллм 
агкзлзпроарзвлм-ноавмвшкз подгпрвакз гмйелш бшрщ пмжгалш з гаоалрзомваллшд 
кдталзжкш одайзжаузз ноава ла мтоалу жгмомвщя.  

Кйюфдвшд пймва: агкзлзпроарзвлмд ноавм, жгоавммтоалдлзд, кдгзузлпкая гдя-
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Sidelkovsky O. Administrative and legal characteristics of the modern health care 
system in Ukraine 

The article is devoted to the problems of administrative and legal support of medical 
activity in Ukraine. Attention is paid to the historical origins of the modern legal 
regulation of health care. It is emphasized that taking into account the human-centred 
orientation of the state's actions, it is administrative and legal means that should be 
created and guaranteed mechanisms for the implementation of the right to health 
protection.  

Key words: administrative law, health care, medical activity, medical law. 


