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Суб’єкти державного контролю у сфері 
охорони здоров’я: адміністративно-

правовий вимір 
 

 

Рдайії пщмгмгдлля жапвігфуырщ 
ваейзвіпрщ алайіжу кдталіжку агкілі-
проарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля 
гдоеавлмгм кмлромйы у псдоі мтмом-
лз жгмомв’я у кмлрдкпрі рдкз гмпйі-
гедлля, нмв’яжалмї ж номбйдкарзкмы 
гдоеавлмгм кмлромйы у уіи гайужі. 
Цд пвмгм омгу пдоудвзланомбйдкарз-
кз агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабдж-
ндфдлля в кдгзфліи псдоі. Поз алайі-
жі взцдвкажалмгм кдталіжку аврмо 
вваеає жа гмуійщлд  жунзлзрзпщ ла 
алайіжі пуб’єкрів гдоеавлмгм кмлром-
йы у псдоі мтмомлз жгмомв’я.  

Акруайщліпрщ гмпйігедлля нз-
ралщ, нмв’яжалзт іж пуб’єкракз гдоеа-
влмгм кмлромйы у псдоі мтмомлз жгм-
омв’я нмв’яжала іж лзжкмы мбправзл, 
кйыфмвзкз іж якзт є лапрунлі: 

- нм-ндохд, уд вйаглі гдоеавлі 
ілпрзрууії, які лдоігкм нмояг іж жгіип-
лдлляк кмлромйы нозикаырщ уфапрщ 
у смокуваллі гдоеавлмї нмйірзкз у 
уаозлі мтмомлз жгмомв’я; 

- нм-гоугд, оіжлмкалірліпрщ ра-
кмгм омгу пуб’єкрів, агед уд кмеурщ 
бурз пуб’єкрз, які жлатмгярщпя впдод-

гзлі кдгзфлмї псдоз, а кмеурщ бурз 
рі, які гм лдї смокайщлм лд втмгярщ; 

- нм-родрє, агкіліпроарзвлм-
ноавмвзи праруп галзт пуб’єкрів км-
ед таоакрдозжуварзпщ пакзкз віг-
кіллзкз кмейзвмпрякз їт внйзву ла 
пупнійщлі віглмпзлз, цм   взлзкаырщ 
ніг фап жгіиплдлля кмлромйы; 

- нм-фдрвдорд, одсмокувалля 
пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я, якд мпрал-
лік омкакз акрзвлм жгіиплыєрщпя в 
Укоаїлі, мбґоулрмвалм правзрщ нз-
ралля ном агдкварлд жгіиплдлля гдо-
еавлмгм кмлромйы і жа ракзт укмв; 

- нм н’ярд, у жв’яжку  іж првмодл-
ляк лмвзт могаліжауіилм-ноавмвзт ра 
сілалпмвзт ілпрзрууіи (гм нозкйагу, 
Науімлайщла пйуеба жгмомв’я Укоаї-
лз), які вігнмвіглм гм взкмг фзллмгм 
жакмлмгавпрва каырщ ндвлі вйаглі 
кмлромйщлі нмвлмваедлля, ваейзвм 
унмоягкуварз пзпрдку гдоеавлмгм 
кмлромйы ракзк фзлмк, цмб лд буйм 
губйывалля сулкуіи ж мглмгм бмку і 
вігпурлмпрі гдоеавлм-вйаглмї ілпрз-
рууії, кмроа б мнікувайапщ ндвлзк 
пдгкдлрмк кдгзфлмї гайужі, ж ілхмгм.  
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Мз вед жажлафайз оаліхд, цм гм 
мпмбйзвмпрди мтмомлз жгмомв’я як 
мб’єкра агкіліпроарзвлм-ноавмвмї 
одгйакдлрауії ра як мб’єкра гдоеав-
лмгм кмлромйы кмеурщ бурз віглдпд-
лі: 

- 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 [1, п. 128]. 

Вваеаєкм жа гмуійщлд акудлрува-
рз увагу ла рмку, цм жагаймк омжгйяг 
номбйдкарзкз пуб’єкрів гдоеавлмгм 
кмлромйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я 
лдмбтіглм жгіиплыварз іж «нозв’яж-
кмы» гм взжлафдлзт мб'єкрів галмгм 
кмлромйы: паліраолм-днігдкіфлд бйа-
гмнмйуффя лапдйдлля, мбіг йікаопщкзт 
жапмбів, мбіг лаокмрзків. Наоажі е ва-
ейзвм омжнмфарз іж жагайщлзт могалі-
жауіилм-ноавмвзт озп, нозракаллзт 
алайіжу пуб’єкрів жгіиплдлля гдоеав-
лмгм кмлромйы у кдгзфліи псдоі.  

   Пдохд – уд їт кйапзсікауія. 
Взгаєрщпя жа гмуійщлд взкмозпрарз 
лаявлі у лаукмвіи ра ноакрзфлм моіє-
лрмваліи йірдоаруоі нігтмгів цмгм 
кйапзсікауії пуб’єкрів гдоеавлмгм 
(нубйіфлмгм) уноавйілля у псдоі мтм-
омлз жгмомв’я.  

С. Г. Срдудлкм пйухлм жажлафає, 
цм мпмбйзвмпрі агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм одгуйывалля у псдоі мтм-

омлз жгмомв’я жукмвйыырщ ваейз-
віпрщ і номгукаліпрщ могалів ра мога-
ліжауіи, які віг ікдлі гдоеавз жгіип-
лыырщ уноавйілля гайужжы. Пмкажлз-
кз жгмомв’я лауії лд жавегз ноякм 
жайдеарщ віг дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі 
могалів уноавйілля у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я, номрд мпраллі жлафлмы кі-
омы жгарлі внйзварз ла прал пноав у 
жажлафдліи псдоі. Аврмомк лавмгзрщ-
пя кйапзсікауія пуб’єкрів агкіліпроа-
рзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля у псд-
оі мтмомлз жгмомв’я, вігнмвіглм гм 
якмї вмлз нмгійяырщпя ла: 

1. Взкмлавфм-омжнмоягфі пуб’єкрз 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйы-
валля у псдоі мтмомлз жгмомв’я: 

а) пуб’єкрз, нмвлмваедлля якзт 
взжлафдлм в Кмлпрзрууії Укоаїлз 
(Вдотмвла Рага Укоаїлз, Поджзгдлр 
Укоаїлз, Кабілдр Міліпроів Укоаїлз); 

б) пуб’єкрз, нмвлмваедлля якзт 
взжлафдлм в ілхзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрат (Міліпрдопрвм мтмом-
лз жгмомв’я Укоаїлз ра ілхі нубйіф-
лм-ноавмві ілпрзрууії). 

2. Кмлпуйщрарзвлм-гмоагфі пуб’єк- 
рз агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгу-
йывалля у псдоі мтмомлз жгмомв’я [2, 
п. 442–443]. 

На лахд ндодкмлалля, ракмгм ом-
гу бафдлля жапйугмвує ла увагу ра 
нігрозкку. Вмлм, жа ндвлзт укмв км-
ед бурз взкмозпралм як  ндохммплм-
ва цмгм нмбугмвз кйапзсікауії 
пуб’єкрів гдоеавлмгм кмлромйы у 
псдоі, цм омжгйягаєрщпя. Агед, жа 
ндвлзкз взкйыфдллякз, рі вйаглі 
ілпрзрууії, які жгіиплыырщ уноавйіл-
ля (одгуйывалля) у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я, лагійдлі фзллзк жакмлмгав-
првмк і ндвлзкз вйаглзкз нмвлмва-
едллякз прмпмвлм кмлромйщлмї гія-
йщлмпрі. В ілхмку взнагку пак ном-
удп уноавйілля (одгуйывалля) лд був 
бз сакрзфлм дсдкрзвлзк, агед бдж 
кмлромйщлзт нмвлмваедлщ пуб’єкру 
вйаглзт нмвлмваедлщ у псдоі мтмом-
лз жгмомв’я буйм б ваекм (і фз кме-
йзвм ужагайі) лайделзк фзлмк жабдж-
ндфуварз одайіжауіы гдоеавлмї нмйі-
рзкз у вкажаліи уаозлі. Вмглмфап, кз 
каєкм упвігмкйыварз, цм ракмгм ом-
гу кмодйяуія лд є абпмйырлмы. Іл-
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хзкз пймвакз, у гдоеаві лаявлзкз є 
ілпрзрууії, кмроі каырщ кмлромйщлі 
нмвлмваедлля прмпмвлм мб’єкрів жгм-
омвммтмомллмї гіяйщлмпрі, номрд вмлз  
лд є рзкз, які жгіиплыырщ кйапзфлд 
нмрмфлд уноавйілля фз одгуйывалля 
у псдоі мтмомлз жгмомв’я.  

Щд мгла ваейзва мбправзла: 
уоатувалля лзліхліт одайіи пмуіайщ-
лм-нмйірзфлмгм взкіоу езрря пупні-
йщпрва ра могаліжауії пупнійщпрва. Як 
жажлафає дкп-оаглзк кіліпроа мтмомлз 
жгмомв’я Укоаїлз Д. Раїкмв, «ндо-
взллзи оівдлщ кдгмбпйугмвувалля 
кає жбдодгрзпщ, аврмлмкіжауія йіка-
одлщ – ракме. Врмозллзи оівдлщ жа 
вігпурлмпрі проатмвмї кдгзузлз кає 
сілалпуварзпщ НСЗУ. Айд лд кмела 
омбзрз рак, цмб хвзгка гмнмкмга 
вігкмвйяйапщ нозїегеарз. І лд кмед 
бурз ракмгм, цм лдвігкйагла гмнмкм-
га жабзоає твмомгм, номрд вджрз имгм 
лікугз, рмку цм у фдогмвіи йікаолі 
лдкає кіпущ» [3, п. 7]. Цд одайії 
2019 омку. Поз номвдгдллі кдгзфлмї 
одсмокз. Яка пноякмвала ла кмозпрщ 
йыгзлз. Яка нмфаркмвмгм лд         
ндодгбафайа одайщлмпрі рзт сакрів, 
ном які игдрщпя у взцдузрмваліи 
нубйікауії.  

Загаймк, ваорм акудлруварз увагу 
ла лзжуі мбправзл, які взжлафаырщ 
пноякмваліпрщ пакмгм номудпу нубйі-
флмгм агкіліпроувалля псдомы мтм-
омлз жгмомв’я гомкагял ж рмфкз жмоу 
пуб’єкрів жгіиплдлля уієї гіяйщлмпрі. 
Йгдрщпя ном ракд: 

- вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії 
Укоаїлз лаха гдоеава є уліраолмы, 
віграк вкажалд кає вігмбоаеарзпщ і у 
пзпрдкі уноавйілля пмуіайщлм-
куйщруолзк пдкрмомк жагаймк і псд-
омы мтмомлз жгмомв’я жмкодка; 

- воатмвуыфз агкіліпроарзвлм-
рдозрмоіайщлзи нмгій Укоаїлз (гдо-
еава – мбйапрі – оаимлз – кіпра – 
пдйа), нмвзллм бурз жабджндфдлм 
уноавйілля гайужжы ла впіт йалкат; 

- гдудлроайіжауія, яка мпраллі 
омкз впд акрзвліхд жаномвагеуєрщпя 
в Укоаїлі, жукмвйыє ндодгйяг роагз-
уіилзт нмгйягів ла уноавйілля жа-
кйагакз мтмомлз жгмомв’я, їт сілал-
пувалля ра нігнмоягкмваліпрщ; 

- пзпрдка прозкувалщ і номрзваг 
як кйапзфла ндохммплмва, нмкйагдла 
в мплмву гдкмкоарзфлмї кмгдйі вйа-
гз, нмвзлла карз вігрвмодлля і у 
пзпрдкі нубйіфлмгм агкіліпроувалля 
псдомы мтмомлз жгмомв’я гомкагял; 

- мб’єкрзвла нмродба в мрозкаллі 
кдгзфлмї гмнмкмгз гйя ндодпіфлзт 
гомкагял ра пмуіайщла вігнмвігайщ-
ліпрщ жа могаліжауіы її лагалля [4, 
п. 98-99]. 

Срарря 13 Оплмв жакмлмгавпрва 
Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв’я, яка 
лмпзрщ лажву «Фмокувалля гдоеав-
лмї нмйірзкз мтмомлз жгмомв'я» жа-
пвігфує, цм мплмву гдоеавлмї нмйірз-
кз мтмомлз жгмомв'я смокує Вдотмв-
ла Рага Укоаїлз хйятмк жакоінйдлля 
кмлпрзрууіилзт і жакмлмгавфзт жапаг 
мтмомлз жгмомв'я, взжлафдлля її кдрз, 
гмймвлзт жавгалщ, ланояків, нозлуз-
нів і ноімозрдрів, впралмвйдлля лмо-
карзвів і мбпягів быгедрлмгм сілал-
пувалля, првмодлля пзпрдкз вігнмві-
глзт кодгзрлм-сілалпмвзт, нмгаркм-
взт, кзрлзт ра ілхзт одгуйярмоів, 
жарвдогедлля жагайщлмгдоеавлзт 
номгоак мтмомлз жгмомв'я. Скйагм-
вмы фапрзлмы гдоеавлмї нмйірзкз 
мтмомлз жгмомв'я в Укоаїлі є нмйірз-
ка мтмомлз жгмомв'я в Аврмлмкліи 
Рдпнубйіуі Козк, кіпудві і одгімлайщ-
лі кмкнйдкплі ра уійщмві номгоакз, 
цм смокуырщпя Вдотмвлмы Рагмы 
Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк, мога-
лакз кіпудвмгм пакмвоягувалля ра 
вігмбоаеаырщ пндузсіфлі нмродбз 
мтмомлз жгмомв'я лапдйдлля, якд 
номезває ла вігнмвіглзт рдозрмоіят 
[5]. Аврмо ндодкмлалзи, цм нзралля 
пуб’єкрів жгіиплдлля гдоеавлмгм кмл-
ромйы у уіи псдоі, агкіліпроарзвлм-
ноавмвзт жапаг одайіжауії галмгм кмл-
ромйы є пкйагмвзкз гдоеавлмї нмйі-
рзкз мтмомлз жгмомв’я. Ваейзвіпрщ їт 
ваекм ндодмуілзрз.  

Б. О. Лмгвзлдлкм у оаккат пвмєї 
кмлмгоасії жажлафає, цм гмуійщлм 
жаномнмлуварз раку кйапзсікауіы 
пуб’єкрів нубйіфлмгм агкіліпроувалля 
псдомы мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі: 

1. Суб’єкрз, які взжлафаырщ ра 
омжомбйяырщ проардгіы гіяйщлмпрі ж 
нубйіфлмгм агкіліпроувалля псдомы 
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мтмомлз жгмомв’я (Вдотмвла Рага 
Укоаїлз, Поджзгдлр Укоаїлз, Кабілдр 
Міліпроів Укоаїлз). 

2. Суб’єкрз, які бджнмпдодглщм 
врійыырщ у езрря ра жабджндфуырщ 
нубйіфлд агкіліпроувалля псдомы 
мтмомлз жгмомв’я (Міліпрдопрвм мтм-
омлз жгмомв’я Укоаїлз). 

3. Суб’єкрз, які пнозяырщ нубйі-
флмку агкіліпроуваллы псдомы мтм-
омлз жгмомв’я (ланозкйаг, Науімла-
йщла оага ж нзралщ номрзгії рубдоку-
йщмжу ра ВІЛ-ілсдкуії/СНІДу; Міе-
вігмкфа кммогзлауіила оага ноз 
МОЗ Укоаїлз ж нзралщ кіегайуждвмї 
вжаєкмгії жакйагів мтмомлз жгмомв’я; 
Гомкагпщка оага ноз МОЗ Укоаїлз 
рмцм) [4, п. 101]. Мз нмгмгеуєкмпя, 
цм і ракмгм нмпралмвка нзралля кає 
ноавм ла іплувалля ра таоакрдозжу-
єрщпя лаукмвмы лмвзжлмы ра ноакрз-
флмы жлафзкіпры як гйя пакмї пзпрд-
кз мтмомлз жгмомв’я, рак і гйя мога-
ліжауіилм-ноавмвзт жкіл у уіи уаозлі. 

Дм ндвлмї кіоз мбґоулрмвалмы є 
номнмжзуія гдйдгувалля фапрзлз нуб-
йіфлм-ноавмвзт сулкуіи у псдоі кмлр-
омйы жа кдгзфлмы гіяйщліпры могалі-
жауіяк нозварлмгм пдкрмоу ра гомкаг-
пщкзк ілпрзрууіяк. Коік рмгм, лд гм 
кілуя жародбувалзк в одайіят Укоаїлз 
є номудгуоа гдйдгувалля гдоеавлмы 
лзжкз пвмїт кмлромйщлзт нмвлмва-
едлщ могалак кіпудвмгм пакмвоягу-
валля, гомкагпщкзк могаліжауіяк фз 
нозварлзк проукруоак. Цд нзралля є 
лд гм кілуя мноаущмвалзк як у лаукм-
вмку, рак і у ноакрзфлмку пдлпі, номрд 
вмлм є ндопндкрзвлзк ра кмозплзк. 
Як пйухлм вкажує Є. Куйщгілпщкзи, 
уфаплзкакз номудпу уноавйілля мтм-
омлмы жгмомв’я кмеурщ бурз оіжлі 
гдоеавлі могалз, пдодг якзт фіркм 
взжлафдла омйщ вігвмгзрщпя лапакнд-
одг жакмлмгавфмку могалу (наойакдл-
ру), могалак взкмлавфмї вйагз (уояг 
ра ілхі удлроайщлі взкмлавфі могалз) 
ра могалак пугмвмї вйагз. Оглак у 
гдудлроайіжмвалзи номудп уноавйілля 
мтмомлмы жгмомв’я жайуфаырщпя и 
ілхі гдоеавлі фз лдгдоеавлі упралмвз 
ра агдлуії. У гдякзт коаїлат гдоеава 
ндодгає фапрзлу пвмєї вігнмвігайщлмп-
рі одгімлайщлзк фз куліузнайщлзк 

могалак вйагз, в ілхзт - нмвлмваедл-
ля цмгм пакмодгуйывалля гдйдгуырщ-
пя оіжлзк могаліжауіяк нозварлмгм 
пдкрмоу (ланозкйаг, йіудлжувалля - 
кдгзфлзк апмуіауіяк, проатувалля - 
апмуіауіяк смлгів кдгзфлмгм проату-
валля рмцм). У оягі коаїл іплуырщ 
лджайделі віг уоягу лауімлайщлі мога-
лз, кіоа ра псдоа вігнмвігайщлмпрі 
якзт жайдеарщ віг багарщмт сакрмоів, 
у рмку фзпйі віг рзну гіяйщлмпрі, цм 
нігйягає одгуйываллы, віг рмгм, якзи 
кмлкодрлм пдгкдлр пзпрдкз мтмомлз 
жгмомв’я (йікаолі, йікаоі рмцм) нігйя-
гає одгуйываллы, віг вжаєкмгії оіжлзт 
дйдкдлрів ущмгм пдгкдлру, віг ілпрзру-
уімлайщлмї проукруоз пзпрдкз мтмом-
лз жгмомв’я в уіймку, віг лауімлайщ-
лзт куйщруолзт роагзуіи рмцм [6, 
п. 151]. Такмгм омгу іліуіарзвз лдмб-
тіглм боарз ла мжбомєлля і лахіи 
гдоеаві. Дм ндвлмї кіоз уд пнозярзкд 
одайіжауії ігдї бійщхмї дсдкрзвлмпрі ра 
ндвлмї пакммогаліжауії, пакмодгуйы-
валлы галзт  номудпів.  

Мз нмгійяєкм нмжзуіы В. А. Ру-
гмгм, якзи првдогеує ном рд, цм пз-
йщлмы прмомлмы уфаплзків, які ніг-
йягаырщ пакмодгуйываллы є пндуіа-
йщлі жлалля, а пйабкмы - вігнмвігайщ-
ліпрщ ндодг гомкагпщкіпры. 

- пзйщлмы прмомлмы кіпудвзт 
(куліузнайщлзт) могалів вйагз є 
вігнмвігайщліпрщ ндодг взбмоуякз, а 
пйабкмы - лзжщка жгарліпрщ гм кммо-
гзлауії жупзйщ у жлафлзт капхрабат; 

- пзйа наойакдлру нмйягає в им-
гм взпмкіи нмйірзфліи важі в гдкмкоа-
рзфлмку пупнійщпрві, а пйабкіпрщ - у 
лджгарлмпрі жабджндфуварз гмвгмроз-
вайзи кмлромйщ; 

- пзйщла прмомла пугів - жабдж-
ндфдлля взкмлалля жакмлу, а пйабка - 
нйалувалля; 

- пзйщла прмомла удлроайщлзт 
гднаоракдлрів, кіліпрдопрв - жгарліпрщ 
кммогзлуварз пвмы гіяйщліпрщ ж уоя-
гмк, пйабка - лдгмпрарліи лдироайірдр 
і жайделіпрщ віг уоягу; 

- пзйщла прмомла пндуіайіжмва-
лзт могалів (агдлуіи) - номсдпімла-
йіжк і жгарліпрщ мб’єглуварз оіжлі 
сулкуії, пйабка - лдгмпрарліи лдироа-
йірдр і жайделіпрщ віг уоягу [7]. 



Суб’єкти державного контролю у сфері охорони здоров’я: . . . 

  89 

Помрд лд впі номнмжзуії сатівуів 
жапйугмвуырщ ла нмгмгедлля ра нігр-
озкку. Позкіомк, Цдлро гомкагпщкм-
гм жгмомв’я омжгйягає впі могалз гдо-
еавлмгм кмлромйы як пкйагмву пзп-
рдкз гомкагпщкмгм жгмомв’я ра вваеає 
їт кйыфмвзкз наорлдоакз в гмпяг-
лдллі нмправйдлмї кдрз –  жбдодедл-
ля жгмомв’я лапдйдлля лахмї коаїлз. 
Цщмгм кмела гмпягрз, одайіжувавхз 
впі мндоарзвлі сулкуії Впдпвірлщмї 
могаліжауії мтмомлз жгмомв’я ж гом-
кагпщкмгм жгмомв’я, мглієы ж якзт є 
жабджндфдлля кмлромйы лдбджндфлзт 
сакрмоів, а ракме взгів гіяйщлмпрі, 
цм жгіиплыырщ абм жа ндвлзт укмв 
кмеурщ жгіиплыварз хкігйзвзи 
внйзв ла жгмомв'я йыгзлз», - лагмйм-
пзв у пвмєку взпруні ндохзи жапрун-
лзк гдлдоайщлмгм гзодкрмоа Цдлроу 
гомкагпщкмгм жгмомв’я МОЗ Укоаїлз 
В. Ляхкм [8]. З ракмгм нмгу нмпралм-
вкмы нзралля пкйаглм нмгмгзрзпщ. 
Аноімоі ваекм нмгмгзрзпщ, цм кз 
жкмедкм одайіжуварз впі мндоарзвлі 
сулкуії Впдпвірлщмї могаліжауії мтм-
омлз жгмомв’я ж гомкагпщкмгм жгм-
омв’я. Цд оагхд гдкйаоауія, аліе од-
айщла пноава.  

Такзк фзлмк, ла ндодкмлалля ав-
рмоа, пуб’єкрз гдоеавлмгм кмлромйы 
у псдоі мтмомлз жгмомв’я ра їт агкі-
ліпроарзвлм-ноавмвзи взкіо буйз і 
жайзхаырщпя ваейзвзкз фзллзкакз 

нубйіфлм-ноавмвмгм одгуйывалля 
кдгзфлмї гіяйщлмпрі жагаймк. За укм-
вз нмпрунмвмї одайіжауії в Укоаїлі 
кдгзфлмї одсмокз впд бійщхд акруа-
йіжуварзкдрщпя нзралля лайделмгм 
кмлромйы жа її оджуйщраракз. В мплм-
ві ракмгм омгу гіяйщлмпрі кає бурз 
ноімозрдр ноав, пвмбмг ра жакмллзт 
ілрдодпів науієлрів – мрозкувафів 
нмпйуг. Як пноавдгйзвм жажлафає 
С. Г. Срдудлкм, «жагаймк ед, жгіип-
лыыфз нмхук хйятів угмпкмлайдлля 
могаліжауіилм-ноавмвмгм жабджндфдл-
ля кдгзфлмї гіяйщлмпрі,  кз нмвзллі 
упвігмкзрз цд мглу мбправзлу. 
Бійщх ваейзвм одгуйыварз лд рі пуп-
нійщлі віглмпзлз, які вед псмокува-
йзпщ (тмфа жандодфуварз лдмбтігліпрщ 
ущмгм лд бугдкм). Бійщх ваейзвм 
акудлруварз увагу ла рмку, цм цд лд 
є псмокмвалзк, прмпмвлм фмгм є км-
ейзвіпрщ пноякуварз оут і омжвзрмк 
пупнійщлзт віглмпзл у взгіглмку ра 
кмозплмку гйя  пупнійщпрва ра гдо-
еавз ланоякі. Ммва игд ном нозлузн 
взндодгеаыфмї одгйакдлрауії. Цд 
бійщх номгодпзвлм, бійщх ноавзйщлм. 
Тзк бійщхд у псдоі мтмомлз жгмомв’я 
гомкагял» [9, п. 173]. Бдж впякмгм 
пукліву, ракмгм омгу пнозилярря кає 
бурз і прмпмвлм гдоеавлмгм кмлромйы 
у псдоі мтмомлз жгмомв’я, имгм 
пуб’єкрлмгм пкйагу.   
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Mironov A. Subjects of state control in the field of health care: administrative 
and legal dimension 

The article deals with the problems of state control over the organization of public 
health care. The relevance of research into issues related to public health control entities 
is related to several circumstances, the key ones are: 

- first, these are governmental institutions that often, along with control, are 
involved in shaping public policy in the field of health care; 

- secondly, the diversity of such entities, as they may be entities that are within the 
medical field, and may be those that are not formally included; 

- thirdly, the administrative and legal status of these entities may be characterized by 
the most distinctive potential for their influence on the social relations that arise during 
the exercise of control; 

- fourth, the reform of the health care system, which has been actively implemented 
in Ukraine in recent years, reasonably raises the question of adequate state control and 
under such conditions; 

- fifth, in connection with the creation of new legal and financial institutions (for 
example, the National Health Service of Ukraine), which in accordance with the 
requirements of the current legislation have certain powers of control, it is important to 
streamline the system of state control in this way. to avoid duplication of functions on 
the one hand and the absence of a governmental institution that would take care of a 
segment of the medical industry on the other. 
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The author classifies the subjects of administrative and legal regulation in the field of 
health care according to which they are divided into: 

1. Executive and administrative subjects of administrative and legal regulation in the
field of health care. 

2. Advisory subjects of administrative and legal regulation in the field of health care.
Attention is paid to the general features of the subjects of this control. The problems 

of realization of state control in the conditions of implementation of medical reform in 
Ukraine are emphasized. 

Public  health control entities and their administrative and legal dimension have 
been and continue to be important determinants of public health regulation of health care 
in general. With the gradual implementation of medical reform in Ukraine, the issue of 
proper monitoring of its results will become increasingly relevant. Such activities should 
be based on the priority of the rights, freedoms and legitimate interests of the recipient 
patients. 

Key words: health care organization, control, state control, medical reform, 
administrative law. 


