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Поавмві номбйдкз кдгзфлмї гія-
йьлмпрі лабуваюрь мпраллік фапмк 
нігвзцдлмї акруайьлмпрі. Цд 
нмв’яжалм ж багарька сакрмоакз, мп-
лмвлзкз іж якзт кмеурь вваеарзпь: 
кдгзфла одсмока, цм мпраллікз ом-
какз номвагзрьпя в Укоаїлі; лджагм-
війьлзи прал жабджндфдлля ра жатзпру 
ноав науієлрів; лдгмпрарлє сілалпу-
валля кдгзфлмї гайужі; лдвігнмвіг-
ліпрь кмлпрзрууіилм взжлафдлмї бджм-
нйарлмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз ра ода-
йіи, ноз якзт науієлрз багарм жа які 
пкйагмві лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз 
взкухдлі нйарзрз. В пдлпі номвдгдл-
ля кдгзфлмї одсмокз кз пмйігаозжу-
єкмпя ж нмжзуією С. Г. Срдудлка, 
якзи првдогеує ном «жлафлзи пру-
ніль пмуіайьлмї ланоуедлмпрі у пуп-
нійьпрві ж нозвмгу номвдгдлля кдгз-
флмї одсмокз.  Вкажала рдлгдлуія 
нмпзйюєрьпя лдномгукалмю  пзпрд-
кмю агдкварлмгм ілсмокувалля лапд-
йдлля ном  пурліпрь ра дранз номвд-
гдлля кдгзфлмї одсмокз, а ракме, цм 
лдкаймваелм, її  мфікувалі лапйігкз» 
[1, п. 20-21].  

Щм е лдмбтіглм омжукірз ніг 
мтмомлмю жгмомв’я, прал якмї ндодва-
елмю бійьхіпрю сатівуів омжгйяга-
єрьпя як лджагмвійьлзи? Бажмвзи 
гмкукдлр, якзи є мплмвмю кдгзфлмгм 

жакмлмгавпрва Укоаїлз, - Оплмвз 
жакмлмгавпрва ном мтмомлу жгмомв’я 
кіпрзрь рвдогедлля, вігнмвіглм гм 
якмгм мтмомла жгмомв'я – уд пзпрдка 
жатмгів, цм жгіиплююрьпя 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 
йіудлжію ла ноавм номвагедлля гмп-
нмгаопькмї гіяйьлмпрі ж кдгзфлмї 
ноакрзкз, кдгзфлзкз ра саокаудв-
рзфлзкз ноауівлзкакз, гомкагпькз-
кз мб’єглаллякз і гомкагялакз ж 
кдрмю жбдодедлля ра віглмвйдлля 
сіжімймгіфлзт і нпзтмймгіфлзт сулк-
уіи, мнрзкайьлмї ноауджгарлмпрі ра 
пмуіайьлмї акрзвлмпрі йюгзлз ноз 
какпзкайьліи бімймгіфлм кмейзвіи 
ілгзвігуайьліи 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 (якмю пноавдгйз-
вм є жбдодедлля і віглмвйдлля жгм-
омв’я, жбійьхдлля розваймпрі езрря 
йюгзлз), - номрд фз гмпрарльм уд гйя 
рмгм, цмб вваеарз ракмгм омгу вз-
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жлафдлля ігдайьлзк? Звзфаилм лі. 
Помрд вмлм кмед взкмозпрмвуварзпь 
гйя нмродб фзллмгм кдгзфлмгм жакм-
лмгавпрва, ла имгм мплмві кмела нйа-
луварз взжлафдлля ілхзт кдгзфлзт 
рдокілів, які є ваейзвзкз лд рійькз 
гйя кдгзфлмї, айд і гйя юозгзфлмї 
лаукз і ноакрзкз.  

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

1. Ндмбтігліпрь жабджндфдлля 
лайделзт укмв нубйіфлмгм уноавйіл-
ля в дкмлмкіфліи, пмуіайьлм-куйь-
руоліи ра агкіліпроарзвлм-нмйірзфліи 
псдоат пупнійьлмгм езрря. 

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

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

4. Ндмбтігліпрь пнозялля ода-
йіжауії ра жатзпру ноав, пвмбмг  

і жакмллзт ілрдодпів гомкагял ж 
бмку могалів нубйіфлмгм уноавйілля. 

5. Поавмкіолд жапрмпувалля 
жапмбів гдоеавлмгм нозкупу ж бмку 
кмкндрдлрлзт гдоеавлзт могалів. 

Свмєю фдогм, Ю. І. Мігафмв ра 
пніваврмоз жажлафаюрь, цм жакмлліпрь 
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: кмлромйь; лагйяг [4, п. 282]. 
Як бафзкм, вкажалі аврмоз іглмоуюрь 
віглдпдлля жвдолдль гомкагял як 
мгзл іж ваоіалрів (пнмпмбів) жабджнд-
фдлля жакмллмпрі і гзпузнйілз.  Нак 
взгаєрьпя уд лдноавзйьлзк, мпкійькз 
роагзуіилд уявйдлля ном жвдолдлля 
гомкагял (нмноз мфдвзглі лмвауії 
прмпмвлм вжаєкмвіглмпзл вйагз ра 
ндодпіфлмгм гомкагялзла) лд вроарз-
йм пвмє акруайьлмпрі і лзлі. Цд вае-
йзвзи сакрмо пнозилярря жакмллмпрі 
і гзпузнйілз, ваейзвзи сакрмо жага-
ймк кмейзвмгм кмлромйю пупнійьпр-
ва жа гіякз могалів нубйіфлмї агкілі-
проауії ра нмпагмвзт мпіб.  

Дмпрмилзи ваоіалр ужагайьлдлля 
вірфзжлялмгм   агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм кардоіайу – Сймвлзк рдо-
кілів (2014 о.) кіпрзрь взжлафдл-
ля,вігнмвіглм гм якмгм кмлромйь - 
мплмвлзи пнмпіб жабджнд¬фдлля жа-
кмллмпрі ра гзпузнйілз в гдоеаві и 
вмглмфап лаиваейзвіха сулкуія гд-
оеа-вз. Бдж могаліжауії ра жгіиплдлля 
кмлромйю упкйаглюєрьпя дсдкрзвла 
омбмра гдоеав¬лмгм анаоару, ілхзт 
гдоеавлзт ра лдгдо¬еавлзт проук-
руо, мпкійькз бугь-якд оіхдлля у 
пзпрдкі могалів гдоеавлмї вйагз ра 
мога¬лів кіпудвмгм пакмвоягувалля 
жакілфуєрьпя кмлромйдк жа їт взкм-
лалляк, ілакхд вмлз лд карзкурь 
пдлпу. Кмлромйь є сакрмомк, якзи 
гзпузнйілує нмвдгілку пйуебмвуів 
гдоеавлмгм анаоару ра гомкагял вжа-
гайі [5, п. 181-182]. У уіймку нігроз-
куюфз ракмгм омгу лмвауії, впд е 
ракз ваорм козрзфлм віглдпрзпь гм 
рмгм, цм кмлромйь кає пнозикарзпь 
як лаиваейзвіха сулкуія гдоеавз. 
Пмноз пвмю жлафзкіпрь, кмлромйь лд 
нмвзлдл ігдайіжуварзпь. Віл впд е 
ракз є гмнмкіелзк явзцдк. Ваейз-
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взк, номрд гмнмкіелзк. У псдоі мтм-
омлз жгмомв’я гомкагял   в рмку е 
фзпйі.  

Віггаюфз лайделд ваейзвмпрі ла-
ноауюваль іж жагайьлмї рдмоії укоаїл-
пькмгм агкіліпроарзвлмгм ноава, уоа-
тмвуюфз євомілрдгоауіилі пноякувал-
ля лахмї гдоеавз, лдмбтіглм взкмоз-
прмвуварз ланоауювалля сатівуів і 
жаоубіелзт гдоеав, які нозпвяфдлі 
кмлромйьліи номбйдкарзуі жагаймк і 
гдоеавлмгм кмлромйю у псдоі мтмом-
лз жгмомв’я жмкодка. «У кмеліи коаїлі 
кмлуднуія кмлромйю, имгм ноавмва 
бажа, смокз жгіиплдлля ра нмоягмк 
нозряглдлля гм вігнмвігайьлмпрі жа-
йдеарь віг гдоеавлмгм ра гомкагпькм-
гм упромю, впралмвйдлзт ноавмвзт 
пзпрдк, оівля омжвзрку гдкмкоарзф-
лзт ілпрзрурів, юозгзфлзт роагзуіи 
ра ілхзт сакрмоів. В ужагайьлдлмку 
ваоіалрі кмлромйь жа гіяйьліпрю нуб-
йіфлмї агкіліпроауії кйапзсікуєрьпя: 

- жа фапмк номвдгдлля (нмндодг-
ліи, нмрмфлзи, лапрунлзи); 

- жа мб’єкрмк (лаг акракз, цм 
нозикаюрьпя нмпагмвзкз мпмбакз 
абм (і) гдоеавлзкз могалакз); 

- жа уійякз (лаг жакмлліпрю і гм-
уійьліпрю), жайделм віг нмймедлля 
ндодвіояюфмгм могалу (жмвліхліи, 
влуроіхліи); 

- жа смокакз (ноджзгдлрпькзи, 
наойакдлрпькзи, пугмвзи, юозпгзк-
уіилзи, гомкагпькзи, номкуомопькзи 
рмцм [6, п. 43]. 

І, пвмєю фдогмю, гдоеавлзи кмлр-
омйь – уд пзп¬рдкарзфла ндодвіока 
взкмлалля жакмлів, ілхзт лмокарзв-
лзт акрів, гмрозкалля гдоеавлмї гзп-
узнйілз и ноавмнмоягку, цм нмйягає 
у вроуфаллі пуб'єкрів кмлромйю в мнд-
оарзвлу гіяйьліпрь нігкмлромйьлзт 
пуб'єкрів, у жунзлдллі абм пкапуваллі 
акрів уноавйілля, жапрмпуваллі жатмгів 
нозкупу цмгм нігкмлромйьлзт нмпа-
гмвзт мпіб [5, п. 115]. Зандодфдлля, 
якд взлзкає ноз алайіжі взцдлавдгд-
лмгм – уд лд мбмв’яжкмвд   вроуфалля 
пуб'єкрів кмлромйю в мндоарзвлу гія-
йьліпрь нігкмлромйьлзт пуб'єкрів, жу-
нзлдлля абм пкапувалля акрів уноав-
йілля, жапрмпувалля жатмгів нозкупу 
цмгм нігкмлромйьлзт нмпагмвзт мпіб. 

Впд е ракз мб’єкрзвлмпрі жаоагз вка-
едкм, цм кмва игд ном нмрдлуіилу 
кмейзвіпрь у оажі лдмбтіглмпрі, а лд 
ном мбмв’яжкмвіпрь.  Ддоеавлзи кмлр-
омйь жгіиплюєрьпя пзйакз гдоеавз, іж 
жапрмпувалляк могалів ра нмпагмвзт 
мпіб, які жлатмгярьпя у нігнмоягку-
валлі гдоеавлзт нубйіфлм-ноавмвзт 
ілпрзрууіи. 

Ваорм вкажарз, цм ракмгм омгу 
ланоауювалля цмгм гдоеавлмгм кмл-
ромйю кмеурь і нмвзллі бурз жапрмпм-
валі прмпмвлм пзпрдкз мтмомлз жгм-
омв’я. Дм мпмбйзвмпрди мтмомлз жгм-
омв’я як мб’єкра агкіліпроарзвлм-
ноавмвмї одгйакдлрауії ра як мб’єкра 
гдоеавлмгм кмлромйю кмеурь бурз 
віглдпдлі: 

- взпмка пмуіайьла жлафуціпрь; 
- гмрзфліпрь кдгзфлмї гмнмкмгз 

гм впіт фйдлів пупнійьпрва у рми фз 
ілхзи ндоімг їтльмгм езрря; 

- кмкнйдкпліпрь; 
- лаявліпрь гдоеавлзт, кмкула-

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

- нмпрунмвд ндодкіцдлля акудл-
рів ж впдмпяелмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз 
ла бджмнйарлзт жапагат гм фіркмгм 
ндодйіку нмпйуг, які гаоалрмвалм ла-
гаюрьпя мпмбі ла бджмнйарліи мплмві; 

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

- влуроіхліи ра жмвліхліи апнд-
крз пноякмвалмпрі кмлромйю в псдоі 
кдгзфлмї гіяйьлмпрі, які каюрь оіжлі 
номявз ра акудлруауію. 

Ріжлмнйалмвзи таоакрдо мтмомлз 
жгмомв’я, жлафлзи ндодйік ланояків 
кдгзфлмї гіяйьлмпрі мбукмвйююрь 
мпмбйзвмпрі нігтмгу прмпмвлм жгіип-
лдлля гдоеавлмгм кмлромйю ра лагйя-
гу у жажлафдліи псдоі. Жзрря ра жгм-
омв’я йюгди є лаиваейзвіхзкз пмуіа-
йьлзкз уіллмпрякз, рмку кмлромйьлм-
лагйягмвіи гіяйьлмпрі у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я нмвзлла нозгійярзпь лайде-
ла увага. Дмуійьлм взгійзрз роз кйю-
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фмвзт мб’єкрз кмлромйю ра лагйягу у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я:  

1) паліраолм-днігдкіфлд бйагм-
нмйуффя лапдйдлля; 

2) мбіг лаокмрзків; 
3) мбіг йікаопькзт жапмбів [7, 

п. 246]. 
З лахмї рмфкз жмоу, ніг сулкуія-

кз гдоеавлмгм кмлромйю у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я лдмбтіглм омжукірз 
мплмвлі ланоякз кмлромйьлмї гіяйь-
лмпрі гдоеавз у псдоі мтмомлз    
жгмомв’я ра кдгзфлмї гіяйьлмпрі, які  
гмжвмйяюрь вігнмвіглзк нубйіфлм-
ноавмвзк кмлромйююфзк могалак   
ра нмпагмвзк мпмбак мрозкуварз 
ілсмокауію, цм таоакрдозжує нмрмф-
лзи прал пноав у рмку фз ілхмку 
жоіжі кдгзфлмї гіиплмпрі.  Дмуійьлм 
омжоіжлярз лапрунлі сулкуії гдоеав-
лмгм кмлромйю у псдоі мтмомлз жгм-
омв’я: 

- пмуіайьла; 
- дкмлмкіфлм-сілалпмва; 
- кмозгуюфа; 
- нмйірзфла. 
Кмлромйю нозракаллі пвмї нозл-

узнз. Дм лзт лайдеарь: 1) улівдопа-
йьліпрь (уд мжлафає, цм кмлромйь кає 
мтмнйюварз впі гійялкз гдоеавлмгм 
бугівлзурва); 2) пзпрдкарзфліпрь 
(номвмгзрьпя лд мглмоажмвм, фап віг 
фапу, ажа ндвлмю птдкмю, нмпріилм); 3) 
бджпрмомл¬ліпрь (гмпягаєрьпя хйятмк 
нмкйагдлля жавгаль кмлромйю ла мпіб, 
лд жауікавйдлзт в имгм оджуйьрарат); 
4) одайьліпрь (жабджндфуєрьпя лаявлі-
прю лдмбтіглзт квайісікмвалзт кагоів 
кмлромйдоів); 5) гієвіпрь, мндоарзв-
ліпрь, оджуйьрарзвліпрь (нознупкаюрь 
хвзгкд номвдгдлля кмлромйьлзт гіи 
кмлромйююфзк могалмк уоажі мгдо-
еалля нмвігмкйдль ном нмоухдлля, 
жанмбігалля ноавмнмоухдлляк і ноз-
фзлак, цм їк пнозяйз, пвмєфаплд 
везрря жатмгів цмгм їт упулдлля, 
нозряглдлля у вігнмвіглзт взнагкат 
взллзт гм вігнмвігайьлмпрі); 6) гйап-
ліпрь (гає кмейзвіпрь, а у гдякзт вз-
нагкат і прає мбмв'яжкмк гмвдгдлля 
оджуйьрарів кмлромйю гм вігмка гом-
кагпькмпрі абм ноавммтмомллзт мога-
лів, ілхзт мпіб, жауікавйдлзт у имгм 
оджуйьрарат) [8, п. 464]. 

Мз вваеаєкм, цм бажмвзкз нозл-
узнакз гдоеавлмгм кмлромйю у пдоі 
мтмомлз жгмомв’я кмеурь вваеарзпь 
лапрунлі: 

- вдотмвдлпрвм ноава; 
- жакмлліпрь; 
- нубйіфліпрь; 
- нмєглалля удлроайіжауії ра гд-

удлроайіжауії; 
- пноякмваліпрь ла нмкоацдлля 

пралу пноав; 
- пзпрдкліпрь 
Срарря 7 Оплмв жакмлмгавпрва 

Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв’я «Гаоа-
лрії ноава ла мтмомлу жгмомв'я» кіп-
рзрь рвдогедлля,вігнмвіглм гм якзт 
гдоеава жгіглм ж Кмлпрзрууією Укоа-
їлз гаоалрує впік гомкагялак одайіжа-
уію їт ноав у псдоі мтмомлз жгмомв'я 
хйятмк: 

а) првмодлля омжгайуедлмї кдодеі 
жакйагів мтмомлз жгмомв'я; 

б) могаліжауії і номвдгдлля пзпрд-
кз гдоеавлзт і гомкагпькзт жатмгів 
цмгм мтмомлз ра жкіулдлля жгмомв'я; 

в) сілалпувалля лагалля впік 
гомкагялак ра ілхзк взжлафдлзк 
жакмлмк мпмбак гаоалрмвалмгм мбпягу 
кдгзфлзт нмпйуг ра йікаопькзт жапм-
бів у нмоягку, впралмвйдлмку жакм-
лмк; 

г) жгіиплдлля гдоеавлмгм і кме-
йзвмпрі гомкагпькмгм кмлромйю ра 
лагйягу в псдоі мтмомлз жгмомв'я; 

г) могаліжауії гдоеавлмї пзпрдкз 
жбзоалля, мбомбкз і алайіжу пмуіайь-
лмї, дкмймгіфлмї ра пндуіайьлмї кдгзф-
лмї прарзпрзфлмї ілсмокауії; 

д) впралмвйдлля вігнмвігайьлмпрі 
жа нмоухдлля ноав і жакмллзт ілрд-
одпів гомкагял у псдоі мтмомлз жгм-
омв'я [2]. 

У уьмку жв’яжку ваейзвм упві-
гмкйюварз, цм ракмгм омгу гаоалрії, 
цмб лд ндодрвмоюварзпь ла гдкйаоа-
рзвлі урвмодлля, нмвзллі бурз ла-
йделзк фзлмк жабджндфдлі. В рмку 
фзпйі і фдодж пзпрдку якіплм првмод-
лмгм ра сулкуімлуюфмгм гдоеавлмгм 
кмлромйю. Віл лд нмвзлдл нігкілярз 
пмбмю бджнмпдодгліи номудп могалі-
жауії кдгзфлмї гмнмкмгз фз її лагал-
ля. Помрд віл нмвзлдл бурз пвмгм 
омгу «жанмбіелзкмк» віг нмоухдль 
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в могаліжауії мтмомлз жгмомв’я гом-
кагял, вігтзйдлля віг кдгзфлзт пра-

лгаорів, мбкдедлля ноав науієлрів 
рмцм.   
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Mironov A. Organization of public health and control over its implementation 
The article deals with the problems of control over the organization of public health. 

Attention is paid to the essence of health care and to the factors that attest to the im-
portance of control in this area. Emphasis is placed on the functions and principles of con-
trol in the medical field. 

Key words:  medical activity, health care organization, medical law, control, state con-
trol. 

 

  

 

 

 


