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Система охорони здоров’я України як 
об’єкт державного контролю 

 
Срал вірфзжлялмї мтмомлз жгм-

омв’я номгмвеує жайзхарзпщ лджагм-
війщлзк. Зажлафдлд буйм кмлпрармва-
лм розвайзи ндоімг фапу лажаг і, жа 
оігкзкз взкйыфдллякз, номгмвеує 
карз кіпуд і лаоажі. Уоатмвуыфз ва-
ейзвд пмуіайщлд жлафдлля кдгзузлз 
жагаймк, прає мфдвзглзк, цм номбйд-
карзка лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз, 
могаліжауії пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я, 
ноавмвмгм одгуйывалля кдгзфлмї 
гмнмкмгз є бійщх ліе акруайщлзкз.  

Оглзк іж ваейзвзт фзллзків, 
якзи, як взгаєрщпя, пнозфзляє ном-
бйдкз у пралі укоаїлпщкмї мтмомлз 
жгмомв’я, є лдлайделзи прал жгіип-
лдлля кмлромйы жа оіжлмкалірлзкз 
прмомлакз ракмї кмкнйдкплмї гіяйщ-
лмпрі, якмы є кдгзузла. Снозикаыфз 
кмлромйщ як могаліжауіилм-ноавмвд 
явзцд, кмрод у нігпукку пноякмвалд 
ла нмкоацдлля пралу пноав (ла жапа-
гат якіплмгм алайіжу нмрмфлмгм пра-
лу), кмела кмлпраруварз, цм лдгмйі-
кз пакмї кмлромйщлмї гіяйщлмпрі 
внйзваырщ ла лдгмйікз мб’єкру кмлр-
омйы, якзк є псдоа кдгзузлз.  

Факрмоакз, які ж лахмї рмфкз жм-
оу пвігфарщ ном акруайщліпрщ гмпйі-
гедлля гдоеавлмгм кмлромйы у псдоі 

мтмомлз жгмомв’я як мб’єкра агкіліпр-
оарзвлм-ноавмвмї лаукз і, пвмєы фдо-
гмы, пзпрдку мтмомлз жгмомв’я Укоа-
їлз як мб’єкр гдоеавлмгм кмлромйы, 
кмеурщ вваеарзпщ лапрунлі: 

-нм-ндохд, вкоаи лджагмвійщлі 
нмкажлзкз пніввіглмхдлля лаомгеу-
валмпрі ра пкдорлмпрі. В Укоаїлі уед 
гайдкм лд ндохзи оік пнмпрдоігаєрщпя 
лдгарзвла рдлгдлуія цмгм віг’єклмгм 
нмкажлзка фзпдйщлмпрі лапдйдлля. Нд 
бдоуфз гм увагз кігоауіилі нмкажлз-
кз ра ілхі фзллзкз, які пнозфзляырщ 
жкілз у фзпдйщлмпрі лапдйдлля, кмлп-
раруєкм мглу сакрзфлм лдбджндфлу 
рдлгдлуіы: кійщкіпрщ мпіб, які лаом-
геуырщпя в Укоаїлі, є кдлхмы, ліе 
кійщкіпрщ мпіб, цм нмкзоаырщ. Такмгм 
омгу нозомгла гднмнуйяуія нмвзлла 
пнозикарзпщ як жагомжа лауімлайщліи 
бджндуі; 

- нм-гоугд, кдгзфла одсмока, яка 
лаоажі акрзвлм вномвагеуєрщпя в 
Укоаїлі, рієы фз ілхмы кіомы рмока-
єрщпя впіт фйдлів пупнійщпрва. Офдвз-
глзк є жлафлзи прунілщ пмуіайщлмї 
ланоугз, якзи пуномвмгеує взцдлаж-
валу одсмоку. Сзпрдка кмлромйы жа 
номвдгдлляк лмвауіи ракме лд є 
дсдкрзвлмы. Злафлмы кіомы ндвлі 
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могаліжауіилм-ноавмві комкз ндодбу-
ваырщ нмжа кмлромйдк як гомкагпщ-
кмпрі, рак і гдоеавз (як бз уд лд вз-
гйягайм наоагмкпайщлм); 

- нм-родрє, лаоажі розває смоку-
валля лмвзт нмгйягів ла пурліпрщ ра 
нозжлафдлля гдоеавлмгм кмлромйы. 
Віграк лдгмпрарлщм мноаущмвалзкз 
нодгправлзкакз ноавмвмї лаукз є 
нзралля сулкуіи, нозлузнів, взгів 
ра таоакрдозпрзк гдоеавлмгм кмлр-
омйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я. Бага-
рм ж якзт ланояків гдоеавлмгм кмлр-
омйы буйз взгмжкілдлі, гдякі нознз-
лзйз пвмє жапрмпувалля фз іплувалля 
ужагайі; 

- нм-фдрвдорд, гмпзрщ акрзвлм 
мпраллік фапмк жаявйяє ном пдбд гом-
кагпщкіпрщ як дйдкдлр жагайщлмї пзп-
рдкз кмлромйы жа кдгзфлмы псдомы. 
Взтмгяфз іж ущмгм, нмпрає нзралля 
гмуійщлмпрі алайіжу гдоеавлмгм ра 
гомкагпщкмгм кмлромйы у псдоі мтм-
омлз жгмомв’я фдодж гдкмлпроауіы: 
пнійщлзт озп, вігкіллмпрди ра ноім-
озрдрів в пуфапліи Укоаїлі; 

- нм-н’ярд, фіркд упвігмкйдлля рм-
гм, цм гдоеавлзи кмлромйщ нмвзлдл 
пнозикарзпщ як жапіб жабджндфдлля ра 
нігвзцдлля якмпрі кдгзфлмї гмнмкм-
гз. А мпраллє, бдж впякмгм ндодбійщ-
хдлля, є мплмвлмы кдрмы ноавмвмгм 
одгуйывалля ра гдоеавлмгм внйзву: 
кдгзфла гмнмкмга нмвзлла бурз лд 
йзхд гмпрунлмы, айд і якіплмы. 

Я. Г. Лірілпщка пноавдгйзвм првд-
огеує, цм «ваейзвмы сулкуієы 
бугщ-якмї гдоеавз, а мпмбйзвм рієї, 
яка номгмймхує пдбд як пмуіайщла, є 
мтмомлла жгмомв’я кмелмї йыгзлз 
лджайделм віг її кардоіайщлмгм пралм-
взца ра пмуіайщлмї омйі яку вмла 
(йыгзла) вігігоає. У вігнмвіглмпрі іж 
нодакбуймы Сраруру Впдпвірлщмї мо-
галіжауії мтмомлз жгмомв’я, фйдлмк 
якмї є і лаха гдоеава, уоягз лдпурщ 
вігнмвігайщліпрщ жа жгмомв’я пвмїт 
лаомгів і уя вігнмвігайщліпрщ нмрод-
бує нозилярря вігнмвіглзт кіо. Сщм-
гмглі номбйдкз жатзпру ноав науієл-
рів є лд нммгзлмкзкз ра акруайщлі нм 
впщмку пвіру. Помрд, рми прал пзпрд-
кз мтмомлз жгмомв’я, якзи жаоаж 
пкйавпя в Укоаїлі, є мглзк іж фійщлзт 

нзралщ лауімлайщлмї бджндкз, цм ніг-
йягаырщ лдгаилмку (номрд номгука-
лмку) взоіхдллы [1, п. 149]. Дмгак 
цд: як взгаєрщпя, вігнмвігайщліпрщ 
уоягу (лак вбафаєрщпя жа гмуійщлд 
мндоуварз бійщх хзомкмы кардгмоі-
єы – вігнмвігайщліпрщ гдоеавз) нм-
взлла вкйыфарз ракме і жаномва-
гедлля гієвзт ра жомжукійзт кдталі-
жків кмлромйы у псдоі кдгзфлмї гія-
йщлмпрі.  

Щм е лдмбтіглм омжукірз ніг 
мтмомлмы жгмомв’я,прал якмї ндодва-
елмы бійщхіпры сатівуів омжгйяга-
єрщпя як лджагмвійщлзи? Бажмвзи 
гмкукдлр, якзи є мплмвмы кдгзфлмгм 
жакмлмгавпрва Укоаїлз, - Оплмвз 
жакмлмгавпрва ном мтмомлу жгмомв’я 
кіпрзрщ рвдогедлля, вігнмвіглм гм 
якмгм мтмомла жгмомв'я – уд пзпрдка 
жатмгів, цм жгіиплыырщпя могалакз 
гдоеавлмї вйагз ра могалакз кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля, їт нмпагмвзкз 
мпмбакз, жакйагакз мтмомлз жгм-
омв’я, сіжзфлзкз мпмбакз - нігнозє-
куякз, які жаодєпромвалі в упралмв-
йдлмку жакмлмк нмоягку ра мгдоеайз 
йіудлжіы ла ноавм номвагедлля гмп-
нмгаопщкмї гіяйщлмпрі ж кдгзфлмї 
ноакрзкз, кдгзфлзкз ра саокаудв-
рзфлзкз ноауівлзкакз, гомкагпщкз-
кз мб’єглаллякз і гомкагялакз ж 
кдрмы жбдодедлля ра віглмвйдлля 
сіжімймгіфлзт і нпзтмймгіфлзт сулк-
уіи, мнрзкайщлмї ноауджгарлмпрі ра 
пмуіайщлмї акрзвлмпрі йыгзлз ноз 
какпзкайщліи бімймгіфлм кмейзвіи 
ілгзвігуайщліи розваймпрі її езрря 
[2]. Згаваймпя б, уоатмвалм багарм 
пкйагмвзт мтмомлз жгмомв’я 
(пуб’єкрз нубйіфлмї агкіліпроауії, 
жакйагз мтмомлз жгмомв’я, кдгзфлі ра 
саокаудврзфлі ноауівлзкз рмцм), 
взмкодкйдлм кдру (якмы пноавдгйз-
вм є жбдодедлля і віглмвйдлля жгм-
омв’я, жбійщхдлля розваймпрі езрря 
йыгзлз),- номрд фз гмпрарлщм уд гйя 
рмгм, цмб вваеарз ракмгм омгу вз-
жлафдлля ігдайщлзк? Звзфаилм лі. 
Помрд вмлм кмед взкмозпрмвуварзпщ 
гйя нмродб фзллмгм кдгзфлмгм жакм-
лмгавпрва, ла имгм мплмві кмела нйа-
луварз взжлафдлля ілхзт кдгзфлзт 
рдокілів, які є ваейзвзкз лд рійщкз 
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гйя кдгзфлмї, айд і гйя ыозгзфлмї 
лаукз і ноакрзкз.  

В фмку нмйягає ваейзвіпрщ кмлр-
омйы жагаймк і гдоеавлмгм жмкодка у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я? Пдодгмвпік 
роагзуіилм кмлромйщ (нмояг іж ла-
гйягмк ра жвдолдллякз гомкагял) є 
пнмпмбмк жабджндфдлля жакмллмпрі ра 
гзпузнйілз. Мз нмгійяєкм рмфку 
жмоу С. Г. Срдудлка, цм жакмлліпрщ і 
гзпузнйіла є лдмбтіглзкз укмвакз 
іплувалля гдкмкоарзфлмї гдоеавз. 
Опмбйзвмї омйі їт гмгдоеалля лабу-
ває у псдоі гдоеавлмгм уноавйілля. 
Злафзкіпрщ лайделмї увагз гм жабдж-
ндфдлля жакмллмпрі ра гзпузнйілз у 
псдоі нубйіфлмгм уноавйілля нмйягає 
мпщ у фмку [3, п. 193-194]: 

1. Ндмбтігліпрщ жабджндфдлля ла-
йделзт укмв нубйіфлмгм уноавйілля 
в дкмлмкіфліи, пмуіайщлм-куйщруоліи 
ра агкіліпроарзвлм-нмйірзфліи псд-
оат пупнійщлмгм езрря. 

2. Поавмжапрмпмвла гіяйщліпрщ 
пуб’єкрів нубйіфлмгм уноавйілля нм-
взлла бажуварзпя ла гмрозкаллі жа-
кмллмпрі и гзпузнйілз.  

3. Поавмрвмофа гіяйщліпрщ 
пуб’єкрів нубйіфлмгм уноавйілля лд 
кмед пундодфзрз нмймедлляк Кмл-
прзрууії Укоаїлз і рзт жакмлів, які 
уед гіырщ. 

4. Ндмбтігліпрщ пнозялля одайі-
жауії ра жатзпру ноав, пвмбмг  

і жакмллзт ілрдодпів гомкагял ж 
бмку могалів нубйіфлмгм уноавйілля. 

5. Поавмкіолд жапрмпувалля жа-
пмбів гдоеавлмгм нозкупу ж бмку 
кмкндрдлрлзт гдоеавлзт могалів. 

Свмєы фдогм, Ю. І. Мігафмв ра 
пніваврмоз жажлафаырщ, цм жакмлліпрщ 
є мглзк ж лаиваейзвіхзт нозлузнів 
гдоеавлмгм уноавйілля. Її кмела 
взжлафзрз як рмфлд і мглакмвд нмом-
жукілля ра взкмлалля Кмлпрзрууії, 
жакмлмгавфзт ра ілхзт лмокарзвлзт 
акрів упіка могалакз взкмлавфмї вйа-
гз ра нмпагмвзкз мпмбакз, а ракме 
гомкагялакз, гм якзт пноякмвалі 
взкмгз пуб'єкрів уноавйілля. Позл-
узн жакмллмпрі жакоінйдлзи в Оплмв-
лмку жакмлі гдоеавз, жгіглм ж якзк 
могалз гдоеавлмї вйагз, могалз кіп-
удвмгм пакмвоягувалля, нмпагмві 

мпмбз, гомкагялз ра їт мб'єглалля 
жмбмв'яжалі гмрозкуварзпя Кмлпрз-
рууії ра жакмлів. Ммела взгійзрз 
лапрунлі пнмпмбз жабджндфдлля жа-
кмллмпрі: кмлромйщ; лагйяг [4, п. 282]. 
Як бафзкм, вкажалі аврмоз іглмоуырщ 
віглдпдлля жвдолдлщ гомкагял як 
мгзл іж ваоіалрів (пнмпмбів) жабджнд-
фдлля жакмллмпрі і гзпузнйілз.  Нак 
взгаєрщпя уд лдноавзйщлзк, мпкійщкз 
роагзуіилд уявйдлля ном жвдолдлля 
гомкагял (нмноз мфдвзглі лмвауії 
прмпмвлм вжаєкмвіглмпзл вйагз ра 
ндодпіфлмгм гомкагялзла) лд вроарз-
йм пвмє акруайщлмпрі і лзлі. Цд вае-
йзвзи сакрмо пнозилярря жакмллмпрі 
і гзпузнйілз, ваейзвзи сакрмо жага-
ймк кмейзвмгм кмлромйы пупнійщпр-
ва жа гіякз могалів нубйіфлмї агкілі-
проауії ра нмпагмвзт мпіб.  

Дмпрмилзи ваоіалр ужагайщлдлля 
вірфзжлялмгм   агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм кардоіайу – Сймвлзк рдо-
кілів (2014 о.) кіпрзрщ взжлафдл-
ля,вігнмвіглм гм якмгм кмлромйщ - 
мплмвлзи пнмпіб жабджндфдлля жакмл-
лмпрі ра гзпузнйілз в гдоеаві и вмг-
лмфап лаиваейзвіха сулкуія гдоеа-
вз. Бдж могаліжауії ра жгіиплдлля кмл-
ромйы упкйаглыєрщпя дсдкрзвла ом-
бмра гдоеавлмгм анаоару, ілхзт гдо-
еавлзт ра лдгдоеавлзт проукруо, 
мпкійщкз бугщ-якд оіхдлля у пзпрдкі 
могалів гдоеавлмї вйагз ра могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля жакілфу-
єрщпя кмлромйдк жа їт взкмлалляк, 
ілакхд вмлз лд карзкурщ пдлпу. Кмл-
ромйщ є сакрмомк, якзи гзпузнйілує 
нмвдгілку пйуебмвуів гдоеавлмгм 
анаоару ра гомкагял вжагайі [5, 
п. 181-182]. У уіймку нігрозкуыфз 
ракмгм омгу лмвауії, впд е ракз ваорм 
козрзфлм віглдпрзпщ гм рмгм, цм кмл-
ромйщ кає пнозикарзпщ як лаиваейз-
віха сулкуія гдоеавз. Пмноз пвмы 
жлафзкіпрщ, кмлромйщ лд нмвзлдл ігд-
айіжуварзпщ. Віл впд е ракз є гмнм-
кіелзк явзцдк. Ваейзвзк, номрд 
гмнмкіелзк. У псдоі мтмомлз жгм-
омв’я гомкагял   в рмку е фзпйі.  

Вдйзка укоаїлпщка ыозгзфла дл-
узкймндгія у пвмєку рмкі «Загайщла 
рдмоія ноава» кіпрзрщ взpлафдлля: 
кмлромйщ – уд смока гіяйщлмпрі, 
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пноякмвала ла ндодвіоку ноавзйщлм-
прі, взявйдлля, жанмбігалля і нмгайщ-
хд упулдлля нмоухдлщ ж кдрмы мн-
рзкіжауії сулкуімлувалля рієї фз іл-
хмї пзпрдкз. Тдмоія гдкмкоарії роа-
гзуіилм правзрщ у удлро увагз гед-
одйм вйагз, взтмгяфз ж рмгм, цм вйа-
га є гдкмкоарзфлмы, якцм вмла кає 
пвмїк гедодймк жагайщлд вмйдвзяв-
йдлля. Урік мглзк іж нзралщ, пнійщ-
лзт гйя впіт смок могаліжауії вйагз, 
гйя впіт нмйірзфлзт пзпрдк, цм іплу-
вайз в кзлуймку, і рзт, цм іп-луырщ 
жаоаж, є нзралля цмгм кмлромйы лаг 
вйагмы (Д. Вайагдп). Кмлромйщ є 
кмлпрзрурзвлзк дйдкдлрмк уноав-
йілля, якд, у пвмы фдогу, є взцмы 
смокмы пвігмкмгм одгуйывалля ном-
удпів сулкуімлувалля и омжвзрку 
бугщ-якмї пзпрдкз - бімймгіфлмї, рдт-
ліфлмї фз пмуіайщлмї, жабджндфує її 
жбдодедлля і омжвзрмк, унмоягкувал-
ля проукруоз, вжаєкмгіы пзпрдкз ж 
лавкмйзхлік пдодгмвзцдк, а ракме 
гмпяглдлля кдрз її нмгайщхмгм омж-
взрку. Кмлромйщ пноякмвує номудп 
уноавйілля жа впралмвйдлзкз ігдайщ-
лзкз кмгдйякз, кмодгуыфз нмвдгіл-
ку нігкмлромйщлмгм мб'єкра (В. Гмо-
хдлщмв) [6, п. 244]. 

Загайщлзкз мжлакакз пнмпмбів жа-
бджндфдлля гзпузнйілз ра жакмллмпрі в 
гдоеавлмку уноавйіллі О. М. Му-
жзфук номнмлує вваеарз лапрунлі: 

1. Вмлз є лдвіг’єклмы пкйагм-
вмы гаоалріи жабджндфдлля жакмллмпрі 
в гдоеавлмку уноавйіллі. 

2. Запрмпмвуырщпя ж кдрмы вз-
км¬лалля нмкйагдлзт ла рмгм фз рмгм 
пуб’єкра гдоеавлмгм уноавйілля жа-
вгалщ і сулкуіи, одайіжауії лагалзт 
имку нмвлмваедлщ, каырщ жмвліхлы 
смоку взоаедлля, а їт жапрмпувалля 
врі-йыєрщпя в мкодкі жапмбз і кдрмгз 
гіяйщлмпрі могалів взкмлавфмї вйагз. 

3. Рдайіжуырщпя (жапрмпмвуырщ-
пя) вігнмвіглзкз гдоеавлзкз, кіе-
лаомг-лзкз, пакмвояглзкз фз гом-
кагпщкзкз могалакз (могаліжауіякз), 
нмпагмвзкз мпмбакз, фйдлакз гом-
кагпщкзт могаліжауіи абм в ілгзвігу-
айщлмку нмоягку. 

4. Взг пнмпмбу жабджндфдлля гз-
пузнйілз ра жакмллмпрі в гдоеавлмку 

уноавйіллі, укмвз ра нігправз имгм 
жапрмпувалля жайдеарщ віг ноавмвмгм 
прарупу могалу (могаліжауії) фз мпмбз, 
цм имгм одайіжує, рмбрм віг лагалмї 
имку кмкндрдлуії. 

Мдрмы жапрмпувалля бугщ-якмгм 
жі пнмпмбів жабджндфдлля гзпузнйілз 
ра жакмллмпрі в гдоеавлмку уноав-
йіллі є впралмвйдлля сакрзфлмгм 
пралу гмроз-калля взкмг фзллмгм 
жакмлмгавпрва ра вігнмвіглд одагу-
валля ла лщмгм [7, п. 59]. 

Кмлромйщла гіяйщліпрщ вкйыфає 
лзжку нмпйігмвлзт гіи, яку кмела 
омжгійзрз ла роз прагії: ніггмрмвфу, 
удлроайщлу (абм алайірзфлу) ра ніг-
пуккмву. В пвмы фдогу вмлз пакі ла-
нмвлыырщпя кмлкодрлзкз прагіякз-
гіякз. 

На ніггмрмвфіи прагії: 1) мбзоа-
єрщпя мб'єкр кмлромйы (кмгм ндодві-
оярзкурщ); 2) взжлафаєрщпя нодгкдр 
кмлромйы (цм пакд пйіг ндодвіозрз); 
3) впралмвйыырщпя жапмбз жгіиплдлля 
кмлромйы (одвіжія, аугзр, взродбу-
валля жвірів ра іл.); 4) нігбзоаырщпя 
(нозжлафаырщпя) мпмбз, які жгіиплы-
варзкурщ кмлромйщ; 5) пкйагаырщпя 
нйалз имгм номвдгдлля. 

На удлроайщліи (алайірзфліи) 
прагії жбзоаєрщпя ра мбомбйяєрщпя 
ілсмокауія. Зібоала ілсмокауія (фап-
рм мгдоеала віг оіжлзт гедодй) ала-
йіжуєрщпя, нмоівлыєрщпя ж одайщлзк 
пралмк пноав ла мб'єкрі, цм ндодвіоя-
єрщпя, мпкійщкз ілсмокауія, мгдоеала 
віг кдоівлзурва ракмгм мб'єкра ра ж 
ілхзт гедодй, фапрм лд жбігаєрщпя. 

Дм нігпуккмвмї прагії лайдеарщ 
ракі гії: 1) нозилярря оіхдлля жа од-
жуйщраракз кмлромйы; 2) гмвдгдлля 
имгм гм агодпара (а в лдмбтіглзт вз-
нагкат і гм вігмка гомкагпщкмпрі, 
ноавммтмомллзт могалів, ілхзт мпіб, 
жауікавйдлзт у оджуйщрарат кмлром-
йы); 3) лагалля гмнмкмгз нігкмлром-
йщліи проукруоі в лавдгдллі нмоягку 
ла мб'єкрі; 4) кмлромйщ жа взкмлал-
ляк оіхдлщ, нозилярзт жа нігпукка-
кз кмлромйы [8, п. 464]. 

За фапмк номвдгдлля кмлромйщ жа 
пуб'єкракз нубйіфлмї агкіліпроауії 
нмгійяєрщпя, жа гуккмы Т. О. Кмйм-
кмєущ, ла: 
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— нмндодгліи — жанмбіелзи, 
номсійакрзфлзи, жгіиплыєрщпя взяв-
йдлля ра нмндодгедлля кмейзвзт 
лдгарзвлзт явзц ноз жгіиплдллі кмл-
ромйщлзт гіи фз нозиляррі агкіліпр-
оарзвлзт оіхдлщ. Окоік рмгм, віл 
жмоієлрмвалзи ла взявйдлля мбґоул-
рмвалзт нігправ гйя вфзлдлля жажла-
фдлзт гіи фз нозилярря вігнмвіглзт 
оіхдлщ. Віл сакрзфлм кає ла кдрі лд 
гмнупрзрз нозилярря лджакмллзт ра 
лдгмуійщлзт оіхдлщ могалів нубйіф-
лмї агкіліпроауії; 

— нмрмфлзи (мндоарзвлзи) — 
жгіиплыєрщпя у номудпі взкмкїї мога-
лакз нубйіфлмї агкіліпроауії пвмїт 
нмвлмваедлщ цмгм нмпрз лзт жа-
вгалщ і сулкуіи. Віл жгіиплыєрщпя 
вномгмве упщмгм ндоімгу ракмгм вз-
кмлалля и гмжвмйяє взявзрз вігнм-
вігліпрщ (абм лдвігнмвігліпрщ) сак-
рзфлмї гіяйщлмпрі пуб'єкра нубйіфлмї 
агкіліпроауії оаліх взжлафдлзк жа-
вгалляк; 

— лапрунлзи (нігпуккмвзи) — 
жмоієлрмвалзи ла оджуйщрар гії 
пуб’єкра нубйіфлмї агкіліпроауії, имгм 
муілку ра взомбйдлля проардгії ла 
каибурлє. Віи нмжбавйдлзи дйдкдлрів 
внйзву ла пак номудп взкмлаллы 
(оіхдлщ), мпкійщкз пкмлудлромвалзи 
вед ла мпяглдлмку оджуйщрарі, ла 
впралмвйдллі ла имгм вігнмвіглмпрі 
оаліхд нмправйдлзк жавгалляк, мг-
лак кмед карз ндвлзи внйзв ла ндо-
пндкрзвлу гіяйщліпрщ пуб'єкра нубйі-
флмї агкіліпроауії [9, п. 340]. 

Ваорм вкажарз, цм ракмгм омгу 
ланоауывалля цмгм гдоеавлмгм кмл-
ромйы кмеурщ і нмвзллі бурз жапрм-
пмвалі прмпмвлм пзпрдкз мтмомлз 
жгмомв’я. Дм мпмбйзвмпрди мтмомлз 
жгмомв’я як мб’єкра агкіліпроарзвлм-
ноавмвмї одгйакдлрауії ра як мб’єкра 
гдоеавлмгм кмлромйы кмеурщ бурз 
віглдпдлі: 

- взпмка пмуіайщла жлафуціпрщ; 
- гмрзфліпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз 

гм впіт фйдлів пупнійщпрва у рми фз 
ілхзи ндоімг їтлщмгм езрря; 

- кмкнйдкпліпрщ; 
- лаявліпрщ гдоеавлзт, кмкула-

йщлзт, нозварлзт ра вігмкфзт жакйа-
гів мтмомлз жгмомв’я; 

- нмпрунмвд ндодкіцдлля акуд-
лрів ж впдмпяелмпрі кдгзфлмї гмнмкм-
гз ла бджмнйарлзт жапагат гм фіркмгм 
ндодйіку нмпйуг, які гаоалрмвалм ла-
гаырщпя мпмбі ла бджмнйарліи мплмві; 

- паліраолм-днігдкіфлзи ланояк, 
кмлромйщ жа мбігмк лаокмрзків, йікао-
пщкі жапмбз ра кмлромйщ жа їт взомб-
лзурвмк, якіпры, кйіліфлзкз взном-
буваллякз рмцм, - гайдкм лд нмвлзи 
ндодйік нмрдлуіилм кмейзвзт взгів 
кмлромйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я 
гомкагял; 

- влуроіхліи ра жмвліхліи апнд-
крз пноякмвалмпрі кмлромйы в псдоі 
кдгзфлмї гіяйщлмпрі, які каырщ оіжлі 
номявз ра акудлруауіы. 

Срарря 22 Оплмв жакмлмгавпрва 
Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв’я, яка 
кає лажву «Ддоеавлзи кмлромйщ і 
лагйяг в псдоі мтмомлз жгмомв'я», 
пвігфзрщ, цм гдоеава фдодж пндуіайщ-
лм унмвлмваедлі могалз взкмлавфмї 
вйагз жгіиплыє кмлромйщ і лагйяг жа 
гмгдоеалляк жакмлмгавпрва ном мтм-
омлу жгмомв'я, гдоеавлзт пралгаорів, 
козрдоіїв ра взкмг, пноякмвалзт ла 
жабджндфдлля жгмомвмгм лавкмйзх-
лщмгм нозомглмгм пдодгмвзца і палі-
раолм-днігдкіфлмгм бйагмнмйуффя 
лапдйдлля, лмокарзвів номсдпіилмї 
гіяйщлмпрі в псдоі мтмомлз жгмомв'я, 
взкмг Ддоеавлмї Фаокакмндї, прал-
гаорів кдгзфлмгм мбпйугмвувалля, 
кдгзфлзт кардоіайів і рдтлмймгіи   
[2]. 

Ріжлмнйалмвзи таоакрдо мтмомлз 
жгмомв’я, жлафлзи ндодйік ланояків 
кдгзфлмї гіяйщлмпрі мбукмвйыырщ 
мпмбйзвмпрі нігтмгу прмпмвлм жгіип-
лдлля гдоеавлмгм кмлромйы ра ла-
гйягу у жажлафдліи псдоі. Жзрря ра 
жгмомв’я йыгди є лаиваейзвіхзкз 
пмуіайщлзкз уіллмпрякз, рмку кмлр-
омйщлм-лагйягмвіи гіяйщлмпрі у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я нмвзлла нозгійя-
рзпщ лайдела увага. Дмуійщлм взгі-
йзрз роз кйыфмвзт мб’єкрз кмлромйы 
ра лагйягу у псдоі мтмомлз жгмомв’я:  

1) паліраолм-днігдкіфлд бйагмнм-
йуффя лапдйдлля; 

2) мбіг лаокмрзків; 
3) мбіг йікаопщкзт жапмбів [10, 

п. 246]. 
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Мдгзфла гіяйщліпрщ іж взкйыфлм 
пмуіайщлмї кардгмоії впд акрзвліхд 
ндодрвмоыєрщпя у нігнозєклзущку, 
гмпнмгаопщку. Віграк взгмжкілыырщ-
пя апндкрз ноавмвмгм жабджндфдлля. 
«Пзралля гдоеавлмгм кмлромйы як 
мглієї ж сулкуіи гмпнмгаопщкм-
ноавмвмгм одгуйывалля є ваейзвзк 
дйдкдлрмк жатзпру ноав ра жакмллзт 
ілрдодпів пнмезвафів як уфаплзків 
віглмпзл у псдоі гмпнмгаоывалля. 
Поз ущмку у пуфапліи Укоаїлі гуед 
ваейзвзкз є дйдкдлрз гмрозкалля 
ноав и ілрдодпів нігкмлромйщлзт 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля. Тмбрм, 
гмймвлзкз пкйагмвзкз бугщ-якмї 

ндодвіокз є її дсдкрзвліпрщ ра гмроз-
калля оівлмвагз кіе ноавакз ра жа-
кмллзкз ілрдодпакз пнмезвафів і 
нігнозєкуів, цм жгіиплыырщ вігнупк 
рмваоу, взкмлуырщ омбмрз абм нмпйу-
гз» [11]. Тзк пакзк ж’явйяырщпя лм-
ві, оаліхд лд рак фапрм жапрмпмвувалі 
нігтмгз гм жгіиплдлля кмлромйы 
гдоеавз у псдоі гмпнмгаопщкмї гіяйщ-
лмпрі у псдоі мтмомлз жгмомв’я. 

Такзк фзлмк, пзпрдка мтмомлз 
жгмомв’я Укоаїлз як мб’єкр гдоеавлм-
гм кмлромйы кає ндвлі мпмбйзвмпрі, 
які каырщ бурз воатмвалі ноз нмху-
ку хйятів нмкоацдлля гдоеавлмгм 
кмлромйы у вкажаліи псдоі. 
 
 
 

Список використаних джерел 
 

1. Лірілпька Я. Г. Ддякі апндкрз вномвагедлля ра вгмпкмлайдлля смок кмл-
ромйы жа якіпры лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз // Мдгзфлд ноавм Укоаїлз: ноавмвзи 
праруп науієлрів в Укоаїлі ра имгм жакмлмгавфд жабджндфдлля (гдлджзп. Рмжвзрмк, ном-
бйдкз і ндопндкрзвз вгмпкмлайдлля): Мардоіайз ІІ Впдукоаїлпщкмї лаукмвм-
ноакрзфлмї кмлсдодлуії (17-18 квірля 2008 о. к.Лщвів) / – Лщвів: Взг-вм ЛОБФ 
„Мдгзузла і ноавм‖, 2008. – С. 149-154. 

2. Оплмвз жакмлмгавпрва Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв'я // Вігмкмпрі Вдотмв-
лмї Рагз Укоаїлз. – 1993. - № 4. - пр.19 

3. Срдудлкм С. Г. Агкіліпроарзвлд ноавм Укоаїлз: лавф. нмпіб. / С. Г. Срд-
удлкм. - Взг. 3-рє, ндодомб. ра гмн. - К.: Аріка, 2011. – 624 п. 

4. Мзгафдв Ю. И. Агкзлзпроарзвлмд ноавм Рмппзипкми Фдгдоаузз: уфдлзк 
гйя акагдкзфдпкмгм бакайавозара / Ю. И. Мзгафдв, Л. Л. Пмнмв, С. В. Тзтмкзомв; 
[Пмг одг. Л.Л. Пмнмва]. – 4-д зжгалзд, ндодоаб. з гмн. – М.:  Ижгардйщпрвм «Юоаир», 
2015. – 519 п.  

5. Агкіліпроарзвлд ноавм Укоаїлз: пймвлзк рдокілів / За жаг. одг. Т. О. Км-
ймкмєущ, В. К. Кмйнакмва; Ддое. взц. лавф. жакй. «Занмоіж. лау. ул-р». – К.: Іл Юод, 
2014. – 520 п. 

6. Вдйзка укоаїлпщка ыозгзфла длузкймндгія: у 20 р. – Х.: Поавм, 2016 – 
Т. 3: Загайщла рдмоія ноава / Рдгкмй.: О.В. Пдрозхзл (гмймва) ра іл.; Нау. акаг.. 
ноав. лаук Укоаїлз; Іл-р гдоеавз і ноава ікдлі В.М. Кмодущкмгм НАН Укоаїлз; Нау. 
ыозг. ул-р ікдлі Яомпйава Мугомгм. – 2017. –952 п. 

7. Мужзфук О. М. Снмпмбз жабджндфдлля гзпузнйілз ра  жакмллмпрі в гдоеав-
лмку уноавйіллі / О. М. Мужзфук // Пубйіфлд ноавм. – 2011. - № 4. – С. 57-62 

8. Агкіліпроарзвлд ноавм Укоаїлз. Загайщла фапрзла. Акагдкіфлзи куоп: 
[нігоуф.] / жа жаг. одг.. акагдкіка НАПоН Укоаїлз О.М. Балгуокз. – Х.: Змймра кзйя, 
2011. – 584 п.  

9. Кмймкмєуь Т. О. Агкіліпроарзвлд ноавм Укоаїлз. Акагдкіфлзи куоп: ніг-
оуфлзк / Т. О. Кмймкмєущ. – К.: Юоілкмк Ілрдо, 2011. – 576 п.  

10. Мдгзфлд ноавм Укоаїлз: Пігоуфлзк / За жаг. одг. С.Г.Срдудлка. – К.: Впд-
укоаїлпщка апмуіауія взгавуів „Поавмва єгліпрщ‖, 2008. – 507 п. 

11. Кіпдйьмва О. Ддоеавлзи кмлромйщ. Юозгзфлзи нмгйяг // Анрдка. 2008. 
11 авгупра 

 



Правові засади забезпечення професійної діяльності головного лікаря . . .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           139  

Мзомлмв А. Г. Сзпрдка мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз як мб’єкр гдоеавлмгм    
кмлромйю 

Срарры нозпвяфдлм номбйдкарзуі гдоеавлмгм кмлромйы прмпмвлм псдоз мтмомлз 
жгмомв’я. Акудлрмвалм увагу ла нзраллят взжлафдлля ра таоакрдолзт мжлак ракмгм 
взгу кмлромйы. Навдгдлі сакрмоз, які пвігфарщ ном ваейзвіпрщ лайделмгм жгіиплдл-
ля гдоеавлмгм кмлромйы у псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі. 

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

 

 

Мзомлмв А. Г. Сзпрдка жгоавммтоалдлзя Укоазлш как мбчдкр гмпугаопрвдл-
лмгм кмлромйя 

Срарщя нмпвяцдла номбйдкарзкд гмпугаопрвдллмгм кмлромйя в мрлмхдлзз псдош 
жгоавммтоалдлзя. Акудлрзомвалм влзкалзд ла вмномпат мнодгдйдлзя з таоакрдолшт 
нозжлакмв ракмгм взга кмлромйя. Позвдгдлш сакрмош, пвзгдрдйщпрвуыцзд м ваелм-
прз лагйдеацдгм мпуцдпрвйдлзя гмпугаопрвдллмгм кмлромйя в псдод кдгзузлпкми 
гдярдйщлмпрз. 

Кйюфдвшд пймва: жгоавммтоалдлзд, гмпугаопрвдллши кмлромйщ, кдгзузлпкая гд-
ярдйщлмпрщ, кдгзузлпкмд ноавм. 

 

 

Mironov A. Ukraine's health care system as an object of state control 

The article is devoted to the problems of state control in the sphere of health care. 
Attention is focused on the definition and characteristics of this type of control. The fac-
tors testifying to the importance of proper implementation of the state control in the 
sphere of medical activity are given. 

Key words: health care, state control, medical activity, medical law. 

 
 

 


