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Державний контроль як засіб 
забезпечення якості медичної допомоги 

 

 

Рдайії пщмгмгдлля жапвігфуырщ 
ваейзвіпрщ жгіиплдлля гмпйігедлщ, 
пноякмвалзт ла нмхук хйятів угм-
пкмлайдлля кдгзфлмгм ноава Укоаї-
лз. Оглзк іж номбйдклзт дйдкдлрів у 
уіи уаозлі є жгіиплдлля гдоеавлмгм 
кмлромйы у кмлрдкпрі жабджндфдлля 
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. Офдвзглм, 
цм коацд нмфаркмвмгм ла оівлі лау-
кмвзт гмпйігедлщ, дкпндорлзт мбгм-
вмодлщ ланоауыварз ндвлі жкілз гм 
фзллмгм жакмлмгавпрва, а нмрік уед 
їт вномвагеуварз в ноакрзку гіяйщ-
лмпрі ноавмрвмофзт могалів. Мз уій-
кмвзрм нігрозкуєкм нмжзуіы 
С. Г. Срдудлка, вігнмвіглм гм якмї 
«жгіиплыыфз нмхук хйятів угмпкм-
лайдлля могаліжауіилм-ноавмвмгм 
жабджндфдлля кдгзфлмї гіяйщлмпрі,  
кз нмвзллі упвігмкзрз цд мглу мб-
правзлу. Бійщх ваейзвм одгуйыварз 
лд рі пупнійщлі віглмпзлз, які вед 
псмокувайзпщ (тмфа жандодфуварз 
лдмбтігліпрщ ущмгм лд бугдкм). Бійщх 
ваейзвм акудлруварз увагу ла рмку, 
цм цд лд є псмокмвалзк, прмпмвлм 
фмгм є кмейзвіпрщ пноякуварз оут і 
омжвзрмк пупнійщлзт віглмпзл у взгі-
глмку ра кмозплмку гйя  пупнійщпрва 
ра гдоеавз ланоякі. Ммва игд ном 
нозлузн взндодгеаыфмї одгйакдлра-

уії. Цд бійщх номгодпзвлм, бійщх 
ноавзйщлм. Тзк бійщхд у псдоі мтм-
омлз жгмомв’я гомкагял» 1, п. 60.  

Аврмо пнозикає гдоеавлзи кмл-
ромйщ лд як явзцд, кмрод іплує пакмі-
жмйщмвалм і кйыфмвзк нозжлафдлляк 
якмгм є жанмбігалля вфзлдлля вігтз-
йдлля віг впралмвйдлзт ноавзй, ноа-
вмнмоухдлщ ра нозряглдлля взллзт 
мпіб гм вігнмвігайщлмпрі. Ммва игд 
ном ноакрзфлу кмозпрщ лайделмгм 
жгіиплдлля кмлромйы у псдоі мтмом-
лз жгмомв'я. Ця кмозпрщ номявйяєрщ-
пя, пдодг ілхмгм і у пнозяллі жабдж-
ндфдлля якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. 
Обправзл, кмроі гмжвмйяырщ гмвмоз-
рз пакд рак – багарм, вкаеу йзхд 
мплмвлі: 

- нм-ндохд, таоакрдозпрзкз 
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз, кмроі, пд-
одг ілхмгм, вкйыфаырщ у пдбд ндвлу 
сулкуімлайщлу жайделіпрщ віг лайд-
елмгм жгіиплдлля  гдоеавмы пвмїт 
кмлромйщлзт сулкуіи; 

- нм-гоугд, ілсмокмвала жгмга 
ла кдгзфлд вроуфалля, як мпдогя 
ноавмвмгм жабджндфдлля вжаєкмвіглм-
пзл у пзпрдкі «йікао - науієлр», кає 
мглмфаплзи прмпулмк і гм гдоеавлмгм 
кмлромйы (лайделд ілсмокувалля 
кає ндодвіоярзпя ноз алайіжі лагалля 



Державний контроль як засіб забезпечення якості медичної допомоги 
 

 

           99  

кдгзфлмї гмнмкмгз) і гм якмпрі кдгз-
флмї гмнмкмгз (якіплмы є ра гмнмкм-
га, ла яку, пдодг ілхмгм, мрозкала 
жгмга науієлра); 

- якіплм жгіиплывалзи кмлромйщ 
жа якіпры йікаопщкзт жапмбів як пкйа-
гмва гдоеавлмгм кмлромйы у псдоі 
мтмомлз жгмомв'я нмрдлуіилм нозжвм-
гзрщ гм нмкоацдлля якмпрі кдгзфлмї 
гмнмкмгз. Бдж впякмгм пукліву, якіплі 
кдгзкакдлрз, кмроі йікао одкмкдлгує 
ра жапрмпмвує  ніг фап номудпу йіку-
валля, икмвіолм бійщх віомгіглм ноз-
жвмгярщ гм якіплмгм йікувалля ра уп-
ніхлмгм оджуйщрару. 

Укоаїлпщка мтмомла жгмомв’я, нм-
бугмвала жа оагялпщкмы кмгдййы 
М. О. Сдкахка, взявзйапя в пуфап-
лзт озлкмвзт укмват жапраоіймы ра 
лджгарлмы пвмєфаплм и дсдкрзвлм 
вігнмвігарз ла взкйзкз пщмгмгдлля. 
Ці взкйзкз пзйщлм жкілзйзпя ж фапів 
лабурря Укоаїлмы лджайделмпрі. Як і 
в багарщмт ілхзт коаїлат, жгмомв’я 
укоаїлуів ндодбуває ніг внйзвмк ра-
кзт нмруелзт сакрмоів, як праоілля 
лапдйдлля, хвзгка уобаліжауія ра 
гймбайщлд нмхзодлля лджгмомвмгм 
пнмпмбу езрря. Суфаплзи прал Укоа-
їлз нмгіохуєрщпя козжмы в каиед 
впіт гайужят і одгімлат, бмимвзкз 
гіякз ла Стмгі коаїлз, пкйаглзк пра-
лмвзцдк ла кіелаомгліи аодлі. Гом-
кагпщкд жгмомв’я як мплмвла пкйагмва 
мтмомлз жгмомв’я гдоеавз, цм є, бдж 
ндодбійщхдлля, проардгіфлмы кмкнм-
лдлрмы лауімлайщлмї бджндкз, нмрод-
бує лагайщлмї одмогаліжауії вігнмвіг-
лм гм пуфаплзт пвірмвзт пралгаорів 
2, п. 63. Така нмжзуія, взпймвйдла 
В. М. Кляждвзфдк ра пніваврмоакз, 
жапйугмвує ла птвайщлу муілку, мпкі-
йщкз гіиплм вігмбоаеає прал пноав у 
уаозлі, цм є мб'єкрмк лахмгм гмпйі-
гедлля. Дмгакм віг пдбд: вкажалд 
упкйаглыєрщпя ндвлмы лднмпйігмвлі-
пры у номвдгдллі кдгзфлмї одсмокз, 
лаявліпры гдкійщкмт пномб у її одайі-
жауії жа фапів лджайделмпрі Укоаїлз.  

Отмомла жгмомв’я лапдйдлля є 
ваейзвмы псдомы пупнійщлмгм езр-
ря, влуроіхлщмы сулкуієы і фапрз-
лмы пмуіайщлмї нмйірзкз гдоеавз. 
Оглак пйіг жауваезрз, цм жа омкз 

лджайделмпрі нмкажлзкз пралу мтм-
омлз жгмомв’я лапдйдлля в Укоаїлі 
лагжвзфаилм лзжщкі і лджагмвійщлі. Цд 
нмв’яжалм жі пкйаглмы дкмлмкіфлмы і 
нмйірзфлмы пзруауієы в гдоеаві, гмп-
ромы дкмлмкіфлмы козжмы і вкоаи 
лдгмпрарлік сілалпувалляк. Ндгмп-
кмлайа ж дкмлмкіфлмгм ра уноавйілпщ-
кмгм нмгйягу кмгдйщ пзпрдкз мтмом-
лз жгмомв’я, упнагкмвала віг кмйзх-
лщмгм СРСР, у лмвзт дкмлмкіфлзт 
укмват взявзйапщ лддсдкрзвлмы і 
жукмвзйа жкдлхдлля гмпрунлмпрі 
кдгзфлмї гмнмкмгз гйя хзомкзт 
вдопрв лапдйдлля. Ддсіузр быгедру 
гайужі, цм пнмпрдоігаєрщпя вномгмве 
впщмгм ндоімгу лджайделмпрі Укоаїлз, 
нозжвів гм жлафлмгм нмгіохдлля якм-
прі кдгзфлмгм мбпйугмвувалля і пралу 
жгмомв’я лауії 3.  

Цікавзкз є галі, цм кіпрярщпя у 
оджуйщрарат пмуімймгіфлмгм гмпйі-
гедлля. Звдолдлля гм упралмв, цм 
жгіиплыырщ кмлромйщ у псдоі якмпрі 
лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз (жа оів-
лдк гдмлрмймгіфлзт таоакрдозпрзк) є 
мглзк іж ваейзвзт пнмпмбів жатзпру 
нмоухдлзт ноав гомкагял у уіи псд-
оі. Помрд, ноакрзка пвігфзрщ ном лд-
гмпрарлы дсдкрзвліпрщ жажлафдлмгм 
взгу могаліжауії кмлромйы якмпрі 
кдгзфлмї гмнмкмгз. Так, гомкагялз, 
у вігнмвіглмпрі іж Закмлмк Укоаїлз 
―Пом жвдолдлля гомкагял‖, Ілпроукуії 
ж гіймвмгпрва жа жвдолдллякз гомка-
гял в МОЗ, каырщ ноавм жвдорарзпя 
гм жажлафдлзт могалів кмлромйы ра ла 
омжгйяг ра одагувалля у впралмвйд-
лмку жакмлмк нмоягку. Помрд, галзи 
пнмпіб жатзпру лд жгмбув взжлалля 
пдодг науієлрів. За галзкз пмуімймгі-
флмгм мнзрувалля ―Взвфдлля гомкаг-
пщкмї гуккз як ілпроукдлр кмлірмоз-
лгу гмрозкалля ноав науієлрів‖ йзхд 
кмелзи н’ярзи одпнмлгдлр, фзї ноава 
буйз нмоухдлі, лакагавпя одайіжува-
рз пвмє ноавм ла мпкаоедлля, ваейз-
вм, цм бійщхіпрщ нмпроаегайзт лабу-
йз лдгарзвлмгм гмпвігу у жатзпрі пвм-
гм ноава: вмлз мрозкувайз смокайщлі 
вігнмвігі ла пвмї пкаогз (50%), які 
лдмглмоажмвм нмвдорайзпя віг ілпра-
луії гм ілпралуії (43%) абм вжагайі 
жайзхайзпя бдж вігнмвігі (34%) 4, 
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п. 152. Тмбрм кз бафзкм, цм ндвлмы 
кіомы лаявлмы є номбйдка лдтрувал-
ля одайіжауії ноава гомкагял ла жвдо-
лдлля ж нзралщ мтмомлз жгмомв’я. 
Пзралщ, які, пдодг ілхмгм, прмпуырщпя 
псдоз мтмомлз жгмомв’я ра кдгзфлмї 
гіяйщлмпрі.  

У оаккат галмї праррі,  ж кдрмы 
мб’єкрзвлмгм взпвірйдлля номбйдка-
рзкз гдоеавлмгм кмлромйы як жапмбу 
жабджндфдлля якмпрі кдгзфлмї гмнм-
кмгз вваеаы жа гмуійщлд жунзлзрзпщ 
ла взпвірйдллі лапрунлзт нзралщ: 

- агкіліпроарзвлм-ноавмва 
пурліпрщ якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз як 
пкйагмва уійщмвмгм пноякувалля 
жгіиплдлля гдоеавлмгм кмлромйы у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я; 

- ілсмокмвала жгмга ла кдгзф-
лд вроуфалля ра її агкіліпроарзвлм-
ноавмвд жлафдлля в кмлрдкпрі жабдж-
ндфдлля гдоеавлмгм кмлромйы жа 
якіпры кдгзфлмї гмнмкмгз; 

- кмлромйщ жа якіпры ра бджнд-
фліпры йікаопщкзт жапмбів як ваейз-
взи фзллзк гдоеавлмгм кмлромйы жа 
якіпры кдгзфлмї гмнмкмгз жагаймк. 

Пдохд. Чзк ед є якіпрщ кдгзфлмї 
гмнмкмгз як агкіліпроарзвлм-ноавмва 
кардгмоія,  яку гмпйігеує аврмо у 
кмлрдкпрі гдоеавлмгм кмлромйы у 
псдоі мтмомлз жгмомв'я?  Чзлла лмо-
карзвлм-ноавмва бажа кдгзфлмї псд-
оз кіпрзрщ взжлафдлля, вігнмвіглм гм 
якмгм якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз - 
лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз ра ном-
вдгдлля ілхзт жатмгів цмгм мо-
галіжауії лагалля жакйагакз мтмомлз 
жгмомв’я кдгзфлмї гмнмкмгз вігнм-
віглм гм пралгаорів у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я. Оуілка якмпрі кдгзфлмї 
гмнмкмгз - взжлафдлля вігнмвіглмпрі 
лагалмї кдгзфлмї гмнмкмгз впралмв-
йдлзк пралгаорак у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я. пвмєы фдогмы, кмлромйщ 
якмпрі лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз 
жгіиплыєрщпя хйятмк жапрмпувалля 
кдрмгів жмвліхлщмгм ра влуроіхлщмгм 
кмлромйы якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз, 
пакммуілкз кдгзфлзт ноауівлзків, 
дкпндорлмї муілкз, кйіліфлмгм аугзру, 
кмлірмозлгу пзпрдкз ілгзкармоів 
якмпрі, ардпрауії/пдорзсікауії вігнм-
віглм гм взкмг фзллмгм жакмлмгав-

прва Укоаїлз ра жакмлмгавпрва Євом-
ндипщкмгм Смыжу [5]. 

У уіймку нмгмгеуыфзпщ, цм ра-
кмгм омгу взжлафдлля кає ноавм ла 
іплувалля, впд е ваорм козрзфлм 
пнозилярз паку лажву лакажу номсі-
йщлмгм кдгзфлмгм вігмкпрва: «Пом 
нмоягмк кмлромйы якмпрі кдгзфлмї 
гмнмкмгз». Нак взгаєрщпя, цм у ла-
жві лд взпрафає жкіпрмвлмгм ікдллзка 
«жгіиплдлля» фз «жабджндфдлля». Цд 
б, ла лаху гукку, бійщхмы кіомы 
вігнмвігайм б пурлмпрі ра нозжлафдл-
ля галмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм ак-
ру, фапрзла нмймедлщ якмгм нозпвя-
фдлм номбйдкарзуі гдоеавлмгм кмлр-
омйы у уаозлі жабджндфдлля якмпрі 
кдгзфлмї гмнмкмгз.  

Позкіомк, влуроіхліи кмлромйщ 
якмпрі лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз, 
вігнмвіглм гм галмгм лакажу МОЗ 
Укоаїлз,  жгіиплыєрщпя кдоівлзур-
вмк жакйагів мтмомлз жгмомв’я 
ра/абм кдгзфлзкз оагакз жакйагів 
мтмомлз жгмомв’я в кдеат нмвлмва-
едлщ, взжлафдлзт жакмлмгавпрвмк, 
жмкодка хйятмк кмлромйы жа квайі-
сікауієы йікаоів, кмймгхзт пндуіа-
йіпрів ж кдгзфлмы мпвірмы ра номсд-
пімлайів ж взцмы лдкдгзфлмы мпві-
рмы, які ноауыырщ у жакйагі мтмомлз 
жгмомв’я; пакммуілкз кдгзфлзт ноа-
уівлзків; могаліжауії лагалля кдгзф-
лмї гмнмкмгз у жакйагі мтмомлз жгм-
омв’я; кмлірмозлгу одайіжауії уноав-
йілпщкзт оіхдлщ; кмлірмозлгу гм-
розкалля проукруолзкз нігомжгійа-
кз жакйагу мтмомлз жгмомв’я прал-
гаорів у псдоі мтмомлз жгмомв’я, 
кйіліфлзт номрмкмйів; кмлірмозлгу 
пзпрдкз ілгзкармоів якмпрі кдгзфлмї 
гмнмкмгз; взвфдлля гуккз науієлрів 
цмгм лагалмї кдгзфлмї гмнмкмгз. 
Свмєы фдогмы, жмвліхліи кмлромйщ 
якмпрі лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз 
жгіиплыєрщпя могалакз гдоеавлмї 
взкмлавфмї вйагз в кдеат нмвлмва-
едлщ, взжлафдлзт жакмлмгавпрвмк, 
жмкодка хйятмк кмлромйы жа гм-
розкалляк йіудлжіилзт укмв номва-
гедлля гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі ж 
кдгзфлмї ноакрзкз, номвдгдлля ак-
одгзрауії жакйагів мтмомлз жгмомв’я, 
ардпрауії йікаоів, кмймгхзт пндуіа-
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йіпрів ж кдгзфлмы мпвірмы, номсдпі-
млайів ж взцмы лдкдгзфлмы мпві-
рмы, які ноауыырщ у пзпрдкі мтмом-
лз жгмомв’я, номвдгдлля кйілікм-
дкпндорлмї муілкз якмпрі ра мбпягів 
кдгзфлмї гмнмкмгз [5]. 

З рмфкз жмоу нмродб агкіліпроа-
рзвлмї-ноавмвмї лаукз ваейзвзк вз-
гаєрщпя гмпйігедлля нмляріилм-
кардгмоіайщла ужгмгедліпрщ ра мгла-
кмвд омжукілля якмпрі кдгзфлмї гм-
нмкмгз.  У галмку пдлпі кз нмгмгеу-
єкмпя ж рмфкмы жмоу В. Ю. Срдудлкм, 
яка в кмлрдкпрі гмпйігедлля жакмлм-
гавфмгм жаномвагедлля мбмв’яжкмвмгм 
кдгзфлмгм проатувалля првдогеує 
ном рд, цм ваейзвзк взгаєрщпя смо-
куйывалля якіплмгм взжлафдлля рдо-
кіла «якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз», 
якзк кмела буйм б кдоуварзпщ в  
одсмокувалля мтмомлз жгмомв’я. 
Опкійщкз якіпрщ кдгзфлзт нмпйуг є 
гуед акруайщлмы рдкмы, іплує вдйзка 
кійщкіпрщ омжукілщ ущмгм нмлярря і 
гмуійщлм впі нмжзуії омжгійзрз ла роз 
гоунз: 

1) лаукмві; 
2) мсіуіилм-ыозгзфлі; 
3) кіелаомглі. 
Сака е аврмока номнмлує ніг 

якіпры кдгзфлмї гмнмкмгз омжукірз 
жіправйдлля мфікувалщ науієлра ра 
кдгзфлмгм ноауівлзка ж одайщлм 
мрозкалзкз оджуйщраракз йікувалля, 
в мплмві фмгм йдезрщ уоатувалля ка-
рдоіайщлм-рдтліфлмгм мплацдлля йі-
кувайщлм-номсійакрзфлмї упралмвз, 
квайісікауія кдгзфлмгм ндопмлайу ра 
прал жгмомв’я науієлра 6, 79-81. 

Я. М. Шаркмвпщкзи жажлафає, цм 
гйя жабджндфдлля якмпрі кдгзфлмї 
гмнмкмгз нмроіблм алайіжуварз внйзв 
оіжлзт фзллзків ла вкажалі номудпз. 
Пдодгупік ігдрщпя ном ракд: 

– сілалпувалля гайужі мтмомлз 
жгмомв’я; 

– могаліжауіилі рдтлмймгії; 
– взоіхдлля кагомвзт номбйдк; 
– жапрмпувалля кдгзфлзт прал-

гаорів; 
– оівдлщ ноавмвмї куйщруоз ра 

ноавмвмї пвігмкмпрі кдгзфлмгм ндо-
пмлайу жакйагів мтмомлз жгмомв’я 
рмцм 7, п. 76-77. 

Свмєы фдогмы, О. Л. Зыкмв 
првдогеує, цм якіпрщ кдгзфлмї гм-
нмкмгз – пкйаглд і багармкмкнмлдл-
рлд нмлярря, якд мб’єглує гва апндк-
рз: мб’єкрзвлзи (рдтліфла якіпрщ) і 
пуб’єкрзвлзи (якіпрщ, як вмла 
пнозикаєрщпя). Помвдгдлля йікува-
йщлм-гіаглмпрзфлзт, номсійакрзфлзт 
ра могаліжауіилзт жатмгів жа ндвлз-
кз рдтлмймгіякз гйя жабджндфдлля 
ра гмпяглдлля нмжзрзвлзт оджуйщра-
рів взжлафаырщ мб’єкрзвлзи апндкр 
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. Дм 
пуб’єкрзвлмгм е апндкру віглмпярщпя 
таоакрдозпрзкз, в мплмві якзт йд-
еарщ влуроіхлі нмродбз пнозилярря 
пнмезвафакз номудпу кдгзфлмї гм-
нмкмгз [8, п. 59]. Тур ваейзвм акуд-
лруварз увагу, цм взцджажлафдлзи 
нігтіг гмжвмйяє вігмкодкзрз жмвлі-
хлі (мб’єкрзвлі) ра влуроіхлі 
(пуб’єкрзвлі) фзллзкз якмпрі кдгзф-
лмї гмнмкмгз. Цд у кілудвмку нігпу-
кку гмжвмйзрщ ґоулрмвліхд номвм-
гзрз кмкнйдкплу муілку якмпрі кд-
гзфлмї гмнмкмгз ноз жгіиплдллі ну-
бйіфлм-ноавмвзкз ілпрзрууіякз кмл-
ромйщлзт жатмгів у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я.  

Дм мжлак якмпрі кдгзфлмї гмнм-
кмгз як ноавмвмї (і, ндох жа впд, аг-
кіліпроарзвлм-ноавмвмї кардгмоії) 
віглмпярщпя: 

– нмгйяг лд йзхд «мфзка науієл-
ра», а і кдгзфлмгм ноауівлзка, цм 
мб’єкрзвіжує галд рйукафдлля; 

– уоатувалля кардоіайщлм-
рдтліфлмгм мплацдлля йікувайщлм-
номсійакрзфлмї упралмвз (агед вмлм 
бугд вігоіжлярзпя у пійщпщкіи акбуйа-
рмоії ра взпмкмпндуіайіжмвалмку прм-
йзфлмку прауімлаоі); 

– уоатувалля квайісікауії кдгз-
флмгм ндопмлайу (уд ваейзвм, агед 
нмрдлуіилм вужщкмпндуіайіжмвалзи 
йікао взкмлає мндоауіы, яку віл вз-
кмлує цмгля номрягмк гдпярзйірщ, 
бійщх якіплм, ліе тіоуог жагайщлмї 
пндуіайіжауії, кмрози омбзв алаймгіф-
лд вроуфалля нівомку рмку); 

– уоатувалля пралу жгмомв’я на-
уієлра (фзк віл ваефзи, рзк кдлх 
якіплзк кмед бурз оджуйщрар йіку-
валля) 6, п. 82. 
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Злалзи пндуіайіпр ж нзралщ мога-
ліжауії мтмомлз жгмомв’я П. А. Вм-
омбимв првдогеує, цм в лаууі ном 
якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз псмокува-
йзпщ роз  кйыфмвзт ланоякз: 

1. Оуілка (дкпндорзжа) якмпрі кд-
гзфлмї гмнмкмгз – квайікдроія. 

2. Кмлромйщ якмпрі кдгзфлмї гм-
нмкмгз – квайікмлромйщ. 

3. Загайщлд жабджндфдлля якмпрі 
(уноавйілля якіпры, кдлдгекдлр якм-
прі) кдгзфлмї гмнмкмгз – вкайікдлд-
гекдлр [9, п. 7]. 

Поз алайіжі ра нмхуку хйятів 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм взжлафдл-
ля нмлярря «якіпрщ кдгзфлмї гмнмкм-
гз» ваейзвм мндоуварз нмлярряк 
бійщх взпмкмгм оівля ужагайщлдлля. 
Ммва игд ном паакд жгмомв’я. 
В. М. Пахкмв пноавдгйзвм жажлафає 
10, цм жгмомв’я йыгзлз лд кмела 
омжгйягарз як цмпщ аврмлмклд. За-
йдезрщ вмлм віг багарщмт сакрмоів: 
кйікарзфлзт укмв, пралу лавкмйзх-
лщмгм пдодгмвзца, жабджндфдлля ном-
гукракз таофувалля ра їт уіллмпрі, 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт укмв, а ракме 
пралу кдгзузлз, а мред, є оджуйщра-
рмк внйзву нозомглзт, алромнмгдл-
лзт ра пмуіайщлзт сакрмоів. Згмомв’я 
— пвмєоіглд гждокайм пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмгм, дкмймгіфлмгм, гдкмгоа-
сіфлмгм і паліраолм-гігієліфлмгм бйа-
гмнмйуффя коаїлз, мгзл іж пмуіайщлзт 
ілгзкармоів пупнійщлмгм номгодпу, 
ваейзвзи фзллзк, якзи внйзває 
ла якіпрщ ра дсдкрзвліпрщ роугмвзт 
одпуопів. Іпрмрлд жлафдлля каырщ 
прал гдлдрзфлмгм смлгу, птзйщліпрщ 
гм пнагкмвзт твмомб. Згіглм ж взжла-
фдлляк Впдпвірлщмї могаліжауії мтм-
омлз жгмомв’я (ВООЗ), жгмомв’я є 
пралмк нмвлмгм пмуіайщлмгм, бімймгі-
флмгм і нпзтмймгіфлмгм бйагмнмйуффя 
йыгзлз, а лд рійщкз вігпурліпры  
твмомб і сіжзфлзт ваг. Вмлм є пм-
уіайщлм жлафуцзк сдлмкдлмк, оі-
вдлщ якмгм взжлафає прунілщ омжвзрку 
ра бйагмнмйуффя пупнійщпрва. Ндга-
рзвлі рдлгдлуії нмкажлзків гомкагпщ-
кмгм жгмомв’я — уд пдоимжла пмуіайщ-
лм-нмйірзфла номбйдка, взоіхдлля 
якмї нмродбує жупзйщ упщмгм пупнійщ-
прва.   

Такзк фзлмк, алайіжуыфз нмляр-
ря якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз, лд жва-
еаыфз ла вігпурліпрщ єгзлмгм жага-
йщлмнозилярмгм взжлафдлля, взгійя-
ырщ роз жагайщлі ланоякз козрдоіїв 
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз, а пакд: 
1. проукруолзи оівдлщ, цм вкйыфає у 
пдбд нозпрмпувалля мбйаглалля, ндо-
пмлайу, могаліжауіилі таоакрдозпрзкз. 
2. оівдлщ номудпів, рмбрм, таоакрдозп-
рзкз кдгзфлмї гмнмкмгз, цм буйа 
лагала, в рмку фзпйі її мбґоулрмва-
ліпрщ, агдкварліпрщ мбпягу, номяв 
кмкндрдлуії в номвдгдллі кдрмгзкз 
йікувалля, 3. оівдлщ оджуйщрару (лап-
йігкмвзи) мкодпйыєрщпя як оджуйщрар 
лагалмї гмнмкмгз, вкйыфаыфз жкілз 
у имгм пвігмкмпрі ра уяві, жагмвмйдлм-
прі твмомгм кдгзфлзк мбпйугмвувал-
ляк, бімймгіфла жкіла жатвмоывалля, 
упкйаглдлля йікувалля, жатвмоыва-
ліпрщ, пкдорліпрщ 4, п. 150. 

З лахмї рмфкз жмоу номнмлуєрщпя 
жагйя взкмозпралля у нмродбат жа-
бджндфдлля гдоеавлмгм кмлромйы у 
кдгзфліи псдоі лапрунлд взжлафдлля: 
якіпрщ кдгзфлмї  гмнмкмгз – уд кмк-
нйдкпла кардгмоія, яка таоакрдозжує 
муілку кдгзфлмї гмнмкмгз ж рмфкз 
жмоу пнівправйдлля бажмвзт пралгао-
рзжмвалзт мфікувалщ віг кдгзфлмгм 
вроуфалля ра одайщлм мрозкалзт од-
жуйщрарів, цм бажуєрщпя ла гмпйіг-
едллі кагомвмгм, кардоіайщлм-рдт-
ліфлмгм ра ймгіпрзфлмгм нмрдлуіайу 
йікувайщлм-номсійакрзфлмї упралмвз, 
нмфаркмвмгм ра нмрмфлмгм пралу науі-
єлра.  

Алайіж ноаущ жаоубіелзт аврмоів 
пвігфзрщ ном рд, цм гмймвлзкз прз-
куйакз нігвзцдлля якмпрі кдгзфлзт 
нмпйуг є : 

– омжвзрмк кмкн’ырдолзт рдт-
лмймгіи ра ілсмокауіилзт пзпрдк, цм 
гайм кмейзвіпрщ вгмпкмлайзрз роа-
гзуіилі кдрмгз кмлромйы жа якіпры; 

– нігвзцдлзи ілрдодп жапмбів 
капмвмї ілсмокауії гм кдгзфлмї рдка-
рзкз, цм пнозяйм коацмку омжукіл-
лы пупнійщпрвмк кдгзфлзт номбйдк; 

– дкмлмкіфлі одайії, які пнм-
лукаырщ смлгмрозкафів (омжнмояг-
лзків быгедрлзт кмхрів фз проатмві 
кмкналії) гм емопркіхмгм кмлромйы 
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жа дсдкрзвліпры взкмозпралля кмх-
рів 11, п. 7. 

Мз нмгмгеуєкмпя ж ракмы рмф-
кмы жмоу, мпкійщкз кдгзузла впд у 
бійщхіи кіоі прає дкмлмкіфлмы кард-
гмоієы, віграк одайщлм нмпрає нзрал-
ля прмпмвлм воатувалля сілалпмвм-
дкмлмкіфлзт нмкажлзків ноз кмкнйд-
кплмку алайіжі як кдгзфлмї гмнмкмгз, 
рак і її якмпрі. Позфмку гайдкм лд 
жавегз кдгзфла гмнмкмга є якіплі-
хмы, якцм вмла є бійщх ваоріплмы. У 
галмку пдлпі ваейзвм воатмвуварз рі 
фзллзкз, кмроі вкажалі у лахмку вз-
жлафдллі нмлярря «якіпрщ кдгзфлмї 
гмнмкмгз», а ракме  мпмбйзвмпрі кмл-
кодрлмгм кйіліфлмгм взнагку. 

У ущмку пдлпі ваорм нмгмгзрзпщ 
іж рмфкмы жмоу, яку взпймвйыырщ 
Т. М. Какілпщка ра О. Є. Кмпрыфдлкм, 
які жажлафаырщ, цм  номрзвагмы і 
війщлмку озлку, і агкіліпроарзвлм-
кмкалгліи лагудлроайіжмваліи пзпрд-
кі взпрунає гмгмвіола дкмлмкіка в 
мтмомлі жгмомв’я, гд жлафлу омйщ вігі-
гоає гдоеавлд одгуйывалля, гмгмвіо-
лі віглмпзлз кіе пуб’єкракз озлку 
кдгзфлзт нмпйуг і жмкодка гдоеавлм-
нозварлд наорлдопрвм. Дмгмвіола 
дкмлмкіка є могаліфлмы пкйагмвмы 
сулкуімлувалля жкіхалмї дкмлмкіф-
лмї пзпрдкз, яка в омжвзлдлзт коаї-
лат пнзоаєрщпя ла ноавмву, пмуіайщлу 
гдоеаву. Ддоеава (в мпмбі її могалів, 
цм вігнмвігаырщ жа смокувалля нм-
йірзкз у псдоі мтмомлз жгмомв’я) є 
кйыфмвзк пуб’єкрмк гмгмвіолмї дкм-
лмкікз, рмку кає боарз ла пдбд іліуі-
арзву, мпмбйзвм в омжвзрку гдоеав-
лм-нозварлмгм наорлдопрва, омжомб-
йярз ра вномвагеуварз у ноакрзку 
гмпкмлайі ноавмві кмгдйі. В ракмку 
взнагку вмла гіиплм взпрунає гаоал-
рмк жабджндфдлля кмлпрзрууіилзт 
ноав гомкагял у псдоі мтмомлз жгм-
омв’я ра лагає айщрдоларзвлі ваоіалрз 
гйя їт одайіжауії 12, п. 62. Дмгакм 
віг пдбд: уд жабджндфуварзкд ж бмку 
гдоеавз лд рійщкз гаоалрувалля кмл-
прзрууіилзт «кдгзфлзт» ноав йыгз-
лз, айд і мбукмвйыварзкд кмейзвіпрщ 
жгіиплдлля лайделмгм гдоеавлмгм 
кмлромйы жа якіпры кдгзфлмї гмнм-
кмгз, цм, бдж впякмгм пукліву, мб’єк-

рзвіжуварзкд ра нмкоацуварзкд жа-
бджндфдлля ра жатзпр ноав науієлрів 
– кйыфмвзт пуб’єкрів номудпу лагал-
ля кдгзфлмї гмнмкмгз.  

Доугд. Ілсмокмвала жгмга ла кд-
гзфлд вроуфалля ра її агкіліпроарз-
влм-ноавмвд жлафдлля в кмлрдкпрі 
жабджндфдлля гдоеавлмгм кмлромйю жа 
якіпрю кдгзфлмї гмнмкмгз. 

Рдайії пщмгмгдлля жапвігфуырщ 
ваейзвіпрщ омжгйягу нзралщ, 
нмв’яжалзт іж кдгзфлмы гіяйщліпры, її 
ноавмвзк жабджндфдлляк. Пмхук 
хйятів угмпкмлайдлля фзллмгм кд-
гзфлмгм жакмлмгавпрва, кмгдоліжауії 
жгіиплдлля гдоеавлмгм кмлромйы у 
уіи псдоі мбукмвйыє лдмбтігліпрщ 
взвфдлля сдлмкдлу ілсмокмвалмї 
жгмгз ла кдгзфлд вроуфалля як ыоз-
гзфлмгм сакру, якзк науієлр жапвіг-
фує пвмы гмрмвліпрщ ра баеалля 
мрозкарз кдгзфлу гмнмкмгу. Пдодг 
номвдгдлляк бугщ-якмгм кдгзфлмгм 
вроуфалля йікао жмбмв'яжалзи мроз-
карз віг науієлра ілсмокмвалу гмб-
омвійщлу жгмгу ла уд вроуфалля. Пом-
рд у кдгзфліи ноакрзуі фапрм взлзкає 
нзралля: жа якзк нозлузнмк взжла-
фарз, якд вроуфалля нмродбує жгмгз, а 
якд – лі?  

Коік рмгм, яка ілсмокауія нм-
взлла бурз гмвдгдла гм науієлра ноз 
мрозкаллі жгмгз? В якмку взгйягі 
нмвзллм бурз мсмокйдлм жгмгу: гом-
кіжгка омжнзпка ж нмвлзк ндодйікмк 
впіт кмейзвзт ваоіалрів йікувалля 
абм кмомркзи жанзп, якзи лд лдпд 
бугщ-якмї ілсмокауії, фз смокайщлзи 
нігнзп у кдгзфліи каорі? З нмжзуії 
науієлра, жгмгі нмвзлла ндодгуварз 
лаибійщх нмвла, впдбіфла, мб'єкрзвла 
ілсмокауія ном прал имгм жгмомв'я. 
Дм ущмгм ігдайу кмела ноаглурз, айд 
фз кмела гаоалруварз уд пщмгмглі 
кмелмку науієлру, якзи номтмгзрщ 
йікувалля у прауімлаоі, якзи мплацд-
лзи жа мпраллік пймвмк рдтлікз? На 
еайщ, лі. Тмгі ном яку впдбіфлу ра 
мб'єкрзвлу ілсмокауіы кмед ирз 
кмва ноз пуфаплмку пралі вірфзжлялмї 
кдгзузлз? Об'єкрзвлмы ілсмокауія 
кмед і лд бурз в пзйу мбправзл, нм-
в'яжалзт ж лдгмпрарлік мплацдлляк 
кмлкодрлмгм кдгзфлмгм жакйагу. Ог-
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лак, науієлр кає ноавм омжоатмвуварз 
ла мрозкалля взфдонлмї ілсмокауії 
ном прал пвмгм жгмомв'я жа оджуйщра-
ракз кмейзвм бійщх нмвлмгм мбпрд-
едлля в укмват кмлкодрлмгм кдгзф-
лмгм жакйагу, бугщ рм кіпщка, оаимл-
ла, гійщлзфла йікаоля абм пійщпщка 
акбуйармоія.  

З рмфкз жмоу нмхуку взжлафдлля, 
рмлак взгаєрщпя мнрзкайщлзк псмо-
куйщмвалд пвмгм фапу С. Г. Срдудл-
кмк, вігнмвіглм гм якмгм ніг ілсмо-
кмвалмы жгмгмы лдмбтіглм омжукірз 
гмбомвійщлд кмкндрдлрлд ра пвігмкд 
нозилярря науієлрмк жаномнмлмвалм-
гм ваоіалру йікувалля, цм бажуєрщпя 
ла мрозкаллі лзк нмвлмї, мб’єкрзвлмї 
ра впдбіфлмї ілсмокауії ж нозвмгу 
йікувалля, имгм кмейзвзт упкйаг-
лдлщ ра айщрдоларзвлзт кдрмгів йіку-
валля [13, п. 94]. Діиплм, уд ваейзвм 
ла впіт дранат йікувайщлм-гіаглмпрзф-
лмгм номудпу.   

З рмфкз жмоу гмпйігедлля ном-
бйдкарзкз якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз 
ра омйі гдоеавлмгм кмлромйы у її 
жабджндфдллі, ваейзвзк є алайіж і 
пакмгм номудпу йікувалля. Чз нмвз-
лдл йікао лагаварз науієлрмві ілсмо-
кауіы ном впі кмейзві пнмпмбз йіку-
валля имгм жатвмоывалля, вкйыфаы-
фз кдрмгз, які є лмвірлікз гмпяглдл-
лякз у пвірмвіи кдгзфліи ноакрзуі, 
фз лдмбтіглм нмяплыварз рійщкз пур-
ліпрщ кдрмгів йікувалля, цм жапрмпм-
вуырщпя в галмку кмлкодрлмку кд-
гзфлмку жакйагі? На лах нмгйяг, 
науієлру лдмбтіглм лагаварз впы 
ілсмокауіы ном кдрмгз йікувалля 
имгм жатвмоывалля, вкйыфаыфз 
мпраллі гмпяглдлля пвірмвмї лаукз і 
гмомгі кдрмгзкз, лавірщ якцм уд лд-
кмейзвм жабджндфзрз в укмват кмлк-
одрлмї кйілікз. Аврмозрдр йікаоя, як 
сатівуя, жлаимкмгм ж мпраллікз гмпя-
глдллякз кдгзфлмї лаукз і ноакрзкз 
віг ущмгм рійщкз нігвзцзрщпя в мфат 
науієлра. А мпралліи, ла мплмві мроз-
калмї ілсмокауії, кає ноавм взоіху-
варз: йікуварзпя имку в оаимлліи 
нмйікйіліуі абм жаилярзпя нмхукакз 
кмхрів гйя йікувалля жа кмогмлмк.  

Ужагайі номбйдкарзка гмбомвійщ-
лмї ілсмокмвалмї жгмгз ла кдгзфлд 

вроуфалля є ваейзвзк пкйаглзкмк 
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. За укмв 
гмрозкалля нозлузну ілсмокмвалмї 
жгмгз кдгзфлд вроуфалля взкмлуєрщ-
пя ла жакмллзт нігправат, ж уоату-
валляк ноав, пвмбмг ра жакмллзт іл-
рдодпів науієлра. 

Вваеаы, цм нзралля ілсмокмва-
лмї жгмгз науієлра ла кдгзфлд вроу-
фалля є рдмодрзкм-ноавмвмы ра кдрм-
гмймгіфлмы пкйагмвмы лд йзхд якмп-
рі кдгзфлмї гмнмкмгз, айд і ваейзвзк 
фзллзкмк взжлалля кдгзфлмгм ноава 
у якмпрі гайужі ноава. У ущмку пдлпі 
нмгмгеуєкмпя іж Л. О. Вапдфкм, яка 
ла прмоілкат «Пубйіфлмгм ноава» 
првдогеує, цм «лаоажі лажоійа лдмб-
тігліпрщ взжлафдлля ла гмкрозлайщ-
лмку оівлі кіпуя кдгзфлмгм ноава у 
пзпрдкі ноава Укоаїлз. Акруайщліпрщ 
галмгм нзралля нмяплыєрщпя лапрун-
лзкз фзллзкакз:  

- пзпрдкла одсмока гайужі мтмом-
лз жгмомв'я в Укоаїлі, яка є лдкме-
йзвмы бдж жакйагдлля рдмодрзфлзт 
мплмв її нмбугмвз; 

 - лдфіркіпрщ ра лднмпйігмвліпрщ 
гдоеавлмї нмйірзкз у кдгзфліи псд-
оі, вігпурліпрщ єгзлмгм нігтмгу гм 
нмгайщхмгм її омжвзрку (жмкодка, уд 
прмпуєрщпя як роагзуіилзт гйя Укоа-
їлз нзралщ сілалпувалля псдоз мтм-
омлз жгмомв'я, її могаліжауіилмї нмбу-
гмвз, рак і гзпкупії лавкмйм нзралщ 
кдгзфлмгм проатувалля, жабмомлз 
абморів, йдгайіжауії двралажії рмцм);  

- акруайіжауія нзралщ ноавмвмгм 
жабджндфдлля нозлузнмвм лмвзт гйя 
вірфзжлялмгм пупнійщпрва взгів ноа-
вмвіглмпзл (ланозкйаг, у псдоі роал-
пнйалрауії могалів ра ркалзл); 

 - лдмбтігліпрщ упулдлля лдвз-
жлафдлмпрі, яка нмомгеує гзпкупіы 
віглмплм пакмпріилмпрі гайужі кдгзф-
лмгм ноава як ракмї [14, п. 60]. 

Такме ваорм вкажарз, цм номбйд-
карзка ілсмокмвалмї жгмгз у пдлпі 
жабджндфдлля якмпрі кдгзфлмї гмнм-
кмгз пуррєвм акруайіжуєрщпя в укмват 
жаномвагедлля в Укоаїлі мбмв’яжкм-
вмгм кдгзфлмгм проатувалля. У ущмку 
пдлпі абпмйырлм пноавдгйзвм взпймв-
йыєрщпя В. Ю. Срдудлкм, яка првдо-
геує, цм мбмв’яжкмвд кдгзфлд проа-
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тувалля є пуррєвзк комкмк гм взоі-
хдлля багарщмт номбйдк укоаїлпщкмї 
кдгзузлз жа лзжкмы нозфзл,пдодг 
якзт рд, цм кйыфмвмы сігуомы кдгз-
флмї гіяйщлмпрі, мб’єкрмк її ноавмвмгм 
одгуйывалля пралд науієлр, ла жабдж-
ндфдлля бджндкз лагалля кдгзфлмї 
гмнмкмгз якмку і кає бурз пноякм-
валд одсмокувалля мтмомлз жгмомв’я, 
в рмку фзпйі жаномвагедлля 
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувалля 
[15, п. 51].  

Алайіж пуфаплмгм жакмлмгавпрва ж 
нзралщ кмлромйы якмпрі лагалля кд-
гзфлмї гмнмкмгз, як жапмбу жабджнд-
фдлля ноав науієлра, гмжвмйяє гіирз 
взплмвку ном лдмбтігліпрщ вномва-
гедлля лмвзт ра вгмпкмлайдлля іп-
луыфзт смок кмлромйы ж кдрмы жа-
бджндфдлля ноав йыгзлз ла мтмомлу 
жгмомв’я. Вномвагедлля кдталіжків 
дсдкрзвлмгм кмлромйы ра муілкз 
якмпрі є лагжвзфаилм акруайщлзк 
нзралляк, якд гмжвмйзрщ жомбзрз 
комк вндодг, жмкодка, ла хйяту ода-
йіжауії кмлуднуії кдгзфлмгм проату-
валля 4, п. 154. 

Такзк фзлмк, ноавмві жапагз іл-
смокмвалмї жгмгз науієлра ла кдгзф-
лд вроуфалля є ваейзвзк пкйаглз-
кмк кдгзфлмгм ноава. Пом уд каырщ 
жларз як пругдлрз  ыозгзфлзт ра 
кдгзфлзт взхів ноз мналуваллі ла-
вфайщлмї гзпузнйілз «кдгзфлд ноа-
вм», рак і кдгзфлі ноауівлзкз у ном-
удпі нмвпякгдллмї гіяйщлмпрі. 

Пігпукмвуыфз у уіи фапрзлі вка-
едкм, цм ілсмокмвала жгмга ла кд-
гзфлд вроуфалля є ваейзвзк фзллз-
кмк якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз ра 
сакрмомк кмейзвмпрі жгіиплдлля 
гдоеавлмгм кмлромйы у уіи псдоі жа 
оатулмк: 

- нм-ндохд, уд жапвігфдлля гм-
розкалля взкмг фзллмгм жакмлмгав-
прва, мпкійщкз мрозкалля ілсмокмва-
лмї жгмгз є лд йзхд ноавмк науієлра, 
айд і мбмв’яжкмк кдгзфлмгм ноауів-
лзка; 

- нм-гоугд, уд нмйдгхує ра сак-
рзфлм омбзрщ кмейзвзк ндодвіозрз 
(номкмлромйыварз) жаномнмлмвалі 
науієлрмві ваоіалрз гіаглмпрзкз, йі-
кувалля, одабійірауії рмцм, мпкійщкз 

вмлз вігмбоаеаырщпя у пакмку смо-
куйяоі жгмгз; 

- нм-родрє, ілсмокмвала жгмга 
ла кдгзфлд вроуфалля є номявмк нм-
вагз гм ноав ра жакмллзт ілрдодпів 
науієлра ж бмку кдгзфлмгм ндопмлайу, 
цм, жа ндвлзт мбправзл, кілікіжує 
нмрдлуіилм кмейзві пкаогз ж бмку 
науієлрів ра ндопндкрзвз нмжапугмвм-
гм фз пугмвмгм нмлмвйдлля пвмїт нм-
оухдлзт ноав. 

Тодрє. Кмлромйь жа якіпрю ра 
бджндфліпрю йікаопькзт жапмбів як 
ваейзвзи фзллзк гдоеавлмгм кмлром-
йю жа якіпрю кдгзфлмї гмнмкмгз жага-
ймк. 

На лахд ндодкмлалля, йікувалля 
бдж жапрмпувалля йіаопщкзт жапмбів – 
уд пкмоіхд взкйыфдлля, аліе ноавз-
йм. Такмгм омгу рдлгдлуія кає пвмї 
номявз ноакрзфлм у впіт коаїлат пві-
ру. Аврмо нмгмгеуєрщпя, цм ндвлі 
таоакрдозпрзкз нозракаллі лдроагз-
уіилзк кдрмгак йікувалля, кмроі ка-
ырщ ноавм ла уплувалля, номрд вмлз 
гм ндвлмї кіоз, бажуыфзпщ ла взкмоз-
праллі нозомглзт вйагпрзвмпрди омп-
йзл, вйаплмку нмрдлуіайі могаліжку 
науієлра, ілхзт кдрмгзкат, лд вігкз-
гаырщ кмейзвмпрі жапрмпувалля йі-
каопщкзт ноднаоарів як гмнмвлдлля 
гм мплмвлмгм пноякувалля гіаглмпрз-
кз ра йікувалля. Віграк, лайделзи 
кмлромйщ у уаозлі взкмозпралля йі-
каопщкзт жапмбів є лд йзхд баеалзк, 
а езррєвм лдмбтіглзк.  

Забджндфдлля якмпрі йікаопщкзт 
жапмбів в Укоаїлі є мглзк іж гмймвлзт 
жавгалщ гдоеавз у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я. Ддоеавлд уноавйілля у 
псдоі кмлромйы якмпрі йікаопщкзт 
жапмбів кає пвмїк мб’єкрмк гіяйщліпрщ 
як взомблзків йікаопщкзт жапмбів, рак 
і саокаудврзфлзт могаліжауіи, які 
жгіиплыырщ мнрмву і омжгоіблу рмогі-
вйы лзкз. Ндмбтігліпрщ лайделмгм 
жакмлмгавфмгм одгуйывалля номвд-
гдлля жатмгів гдоеавлмгм кмлромйы 
у уіи псдоі вед пакм нм пмбі мбґоул-
рмвує акруайщліпрщ мбоалмї рдкз 16. 

Факрмоакз, кмроі пвігфарщ ном 
лдмбтігліпрщ лайделмгм агкіліпроа-
рзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля гдо-
еавлмгм кмлромйы жа якіпры йікаопщ-
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кзт жапмбів у кмлрдкпрі якмпрі кдгзф-
лмї гмнмкмгз є лапрунлі: 

1) ноакрзфлм впдмпяела жагія-
ліпрщ кдгзфлзт ноднаоарів у номудпі 
йікувалля пуфаплмгм науієлра;  

2) нмояг іж кмозпры ракме нмрд-
луіила лдбджндфліпрщ жапрмпувалля 
йікаопщкзт жапмбів, які кмеурщ лдга-
рзвлм внйзлурз ла прал жгмомв’я 
мпмбз; 

3) нігвзцдлі взкмгз гм якмпрі ра 
бджндкз йікаопщкзт жапмбів; 

4) пнозилярря саокаудврзфлмгм 
біжлдпу як мглмгм іж лаибійщх нозбу-
ркмвмгм взгу гіяйщлмпрі, цм, пдодг 
ілхмгм, мбукмвйыє ндвлі озжзкз, які 
пнозфзляырщпя лакагалляк взомб-
лзків ра омжнмвпыгеувафів жбійщхз-
рз мбпяг одайіжмвалзт йікаопщкзт 
жапмбів; 

5) номбйдкарзка нозжлафдлля 
ндвлзт йікаопщкзт жапмбів ж бмку 
кдгзфлзт ноауівлзків жа укмвз, кмйз 
одайщлм іплуырщ фзпйдлі алаймгз рзт 
фз ілхзт ноднаоарів. Віграк, фдпліпрщ 
ра номжмоіпрщ віглмпзл «йікао – вз-
омблзк йікаопщкзт жапмбів» прає вае-
йзвмы у кмлрдкпрі жабджндфдлля якм-
прі йікаопщкзт жапмбів ра її нігрвдо-
гедлля ноз жгіиплдллі гдоеавлмгм 
кмлромйы жа кдгзфлмы псдомы жага-
ймк. 

Ваейзвзкз є галі, вігнмвіглм гм 
якзт ла пщмгмглі рійщкз бйзжщкм 10% 
віг жагайщлмгм быгедру пзпрдкз мтм-
омлз жгмомв’я вігвмгзрщпя ла нозг-
балля йіків. Такзк фзлмк, бійщху 
фапрзлу кдгзкакдлрів науієлрз жку-
хдлі кунуварз жа вйаплі кмхрз. Дм-
вмгзрщпя, цм взоіхдлля уієї номбйд-
кз йдезрщ у рощмт нймцзлат. Цд 
ндодгбафає: 

– нмвлд жабджндфдлля йікакз 
гомкагял ж мкодкзкз жатвмоывалля-
кз ра ндвлзт пмуіайщлзт гоун лапд-
йдлля жгіглм ж фзллзк жакмлмгавпр-
вмк; 

– гмпрунліпрщ кдгзкакдлрів гйя 
лапдйдлля в омжгоібліи рмогівйі, лая-
вліпрщ хзомкмї кдодеі анрдк, ндох жа 
впд в пійщпщкіи кіпудвмпрі, ж гмпрун-
лзкз уілакз ла йікз;  

– гмпрарлє жабджндфдлля йікао-
пщкзкз ноднаоаракз впіт гдоеавлзт 

ра кмкулайщлзт жакйагів мтмомлз 
жгмомв’я ла мплмві гдоеавлмгм ном-
глмжувалля 17, п. 6. 

Ваорм жажлафзрз, цм гдоеава є 
акрзвлзк гоавудк у уаозлі мбігу йі-
каопщкзт жапмбів, а віграк і кмлромйы 
жа їт якіпры. Пдодгмвпік уд жгіиплы-
єрщпя жа оатулмк вдгдлля гдоеавлмгм 
одєпроу йікаопщкзт жапмбів. Ддоеав-
лзи одєпро йікаопщкзт жапмбів – пзп-
рдкарзжмвалзи ндодйік лаикдлувалщ 
ра мплмвлзт таоакрдозпрзк кдгзка-
кдлрів, гмжвмйдлзт гм жапрмпувалля 
ла рдозрмоії коаїлз  18, п. 230. Дм 
лщмгм влмпярщпя вігмкмпрі ном кіе-
лаомглу лднардлрмвалу, рмогмву ра 
пзлмлікіфлу лажву йікаопщкмгм жапм-
бу; имгм взомблзка; тікіфлу лажву ра 
пкйаг, саокакмймгіфлу гіы ра саока-
кмрдоандврзфлу гоуну, нмкажалля ра 
номрзнмкажалля гм жапрмпувалля, 
вжаєкмгіы ж ілхзкз йікаопщкзкз 
жапмбакз ра нмбіфлу гіы, смоку вз-
нупку, пнмпіб жапрмпувалля ра гмжз, 
рдокілз жбдоігалля ра укмвз вігнуп-
ку, гару і лмкдо гмкукдлра ном од-
єпроауіы ра ндододєпроауіы, рдокіл 
гії одєпроауії, нмвлу (абм рзкфапмву) 
жабмомлу жапрмпувалля ра взкйыфдл-
ля ж Рдєпроу. Нак взгаєрщпя, цм уд 
вед ндохзи могаліжауіилм-ноавмвзи 
«бао’єо» лдякіплзт йікаопщкзт нодна-
оарів.  

Щд мгзл ваейзвзи фзллзк, цм 
жукмвйыє гдоеавлзи внйзв ла якіпрщ 
йікаопщкзт жапмбів ра кмлромйщ жа її 
жабджндфдлляк. Цд номгоака «гмпру-
нлі йікз». Як првдогеує Є. Іглармв, 
номдкр «Дмпрунлі йікз» лдмбтіглм 
омжвзварз фдодж гіаймг ж біжлдпмк. 
Змкодка, жкілзрз нігтмгз гм омжоа-
тулку взроар гйя нігвзцдлля одлра-
бдйщлмпрі анрдфлзт жакйагів ра хвз-
гкмпрі мноауывалля одуднрів 
пуб’єкракз, цм бдоурщ уфапрщ у номд-
крі, а ракме взжлафзрз номгодпзвлу 
хкайу кмкндлпауіи гйя анрдк (тмфа б 
ла кілікайщлмку оівлі, мпкійщкз жаоаж 
уфапрщ у номдкрі гйя лзт є жбзркм-
вмы). Уфаплзкак ущмгм номдкру ка-
ырщ лагаварзпя гдоеавлі гаоалрії 
взнйарз кмхрів ж гдоебыгедру гйя 
нігвзцдлля оівля гмвіоз (ж мгйягу ла 
бмогз гдоеавз ндодг анрдфлзкз жа-
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кйагакз, які боайз уфапрщ у пмуіайщ-
лзт номгоакат Уоягу в кзлуйі омкз). 

Коік рмгм, взоіхдллы нігйягає 
лзжка рдтліфлзт ра номудпуайщлзт 
нзралщ, а пакд: 

• лзжщка якіпрщ мсмокйдлля йі-
каоякз одуднрів, цм нозжвмгзрщ гм 
розваймгм мбпйугмвувалля пнмезва-
фів (моієлрмвлм 10 тв.) у анрдфлзт 
жакйагат; 

• лдвзжлафдліпрщ омжнмояглзків 
кмхрів (ла оівлі кіпудвзт могалів 
пакмвоягувалля вігпурлі вігнмвіглі 
оіхдлля гйя сакрзфлмї одайіжауії 
номдкру в фапрзлі кмкндлпауії кмхрів 
уфаплзкак); 

• лдгмнуцдлля взнагків агкіліп-
роарзвлмгм рзпку ла пуб’єкрів гмпнм-
гаоывалля хйятмк жкухувалля вжя-
рз уфапрщ у номгоакі «Дмпрунлі йікз» 
(уфапрщ є гмбомвійщлмы вігнмвіглм гм 
нмймедлщ нігжакмллзт акрів); 

• омжомбйдлля єгзлмї ІТ-нйар-
смокз гйя уфаплзків ра агкіліпроа-
рмоів номгоакз «Дмпрунлі йікз», цм 
жлафлм пномпрзрщ агкіліпроувалля ра 
одайіжауіы номдкру (ж сулкуімлайщ-
лмї рмфкз жмоу); 

• лднозилярря МОЗ оіхдлля ж 
нозвмгу одлрабдйщлмпрі анрдфлзт 
жакйагів (тмфа омжоатулкз лагавайз-
пя) гайщкує омжвзрмк номдкру 19. 

Чапрм-гупрм гдоеаві ра вігнмвіг-
лзк вйаглзк ілпрзрууіяк жакзгаырщ 
лддсдкрзвлу нмйірзку цмгм внйзву 
ла уілмурвмодлля у саокаудврзфліи 
гайужі, цм, як взгаєрщпя, нозжвмгзрщ 
гм взпмкзт уіл ла кдгзфлі ноднаоарз. 
Які е фзллзкз внйзву рур ваейзвм 
воатмвуварз? Чз є у гдоеавз «ваедйі 
внйзву» ла уі номудпз? Кмйзхліи 
кіліпро мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз О. 
Квірахвійі првдогеує: «Їт ноакрзфлм 
лдкає. Ммела вігкозрз озлмк, првм-
оыыфз пнозярйзві укмвз гйя ілвдп-
рзуіи і вдгдлля біжлдпу, цмб кмлку-
одлуія цд бійщхд нмпзйзйапя і уілз 
ла йікз жлзжзйзпя. І, жвзфаилм, родба 
жкдлхуварз мнмгаркувалля мндоарм-
оів. Ілхзт пнмпмбів лдкає. Рдгуйы-
валля уіл, якд гдоеава пака нозгу-
кує, – уд лддсдкрзвлзи кдрмг бмом-
рщбз ж гмомелдфды як йіків, рак і 
ілхзт рмваоів» 20. Наха нмжзуія 

жвмгзрщпя гм рмгм, цм лд жі впік іж 
жажлафдлмгм кмела бджжапрдоделм 
нмгмгзрзпщ. Змкодка, одгуйывалля 
уіл, якд гдоеава пака нозгукує, - уд 
лддсдкрзвлзи кдрмг бмомрщбз ж гм-
омелдфды йіків? Ні, уд лд рак. Мз лд 
кмедкм жайзхзрз пак ла пак ж вдйз-
кмы саокілгупроієы пмуіайщлм лджа-
тзцдлі вдопрвз лапдйдлля. Гомкагя-
лзл жажвзфаи номгоає раку «жупроіф». 
Лікз, рзк бійщхд якіплі, воатмвуыфз 
жбіглійіпрщ жлафлмї фапрзлз лапдйдл-
ля, бугурщ каймгмпрунлзкз. А віграк 
лд бійщх ліе гдкйаоауієы лакіоів 
бугд прарря 49 Кмлпрзрууії ном бджм-
нйарліпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз.  

В. Скйяодлкм пноавдгйзвм жажла-
фає, цм мплмвлзкз нозфзлакз лджа-
гмвійщлмгм пралу жабджндфдлля лапд-
йдлля Укоаїлз йікаопщкзкз жапмбакз 
і гайщкувалля одсмокз лауімлайщлмї 
пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я є: 

– лаявлі в фзллмку жакмлмгав-
прві фзпйдллі кмйіжії, а пакд нігтіг гм 
жакмлмгавфмгм водгуйывалля ракмї 
ваейзвмї проардгії кмлромйы жа вз-
роаракз в пдкрмоі кдгзфлмгм мбпйу-
гмвувалля, як взжлафдлля бажмвмгм 
накдру кдгзфлзт нмпйуг, цм каырщ 
лагаварзпя гомкагялак бджмнйарлм жа 
оатулмк нубйіфлзт гедодй сілалпу-
валля: 

– лдпнозялля номудпу ноімоз-
рзжауії ра нмпйігмвлмпрі в омжомбуі 
гдоеавлмї нмйірзкз в гайужі мтмомлз 
жгмомв’я, цм бажуєрщпя ла acquis 
communautairд; 

– вігпурліпрщ омжоатулків взроар 
улапйігмк жапрмпувалля оіжлзт нігтм-
гів гм одайіжауії оауімлайщлмї саока-
удврзфлмї нмйірзкз, цм каырщ пйугу-
варз аогукдлракз, лдмбтіглзкз уоя-
гу гйя нозилярря нмйірзфлзт оіхдлщ; 

– боак ілсмокауії ном внйзв жа-
тмгів ла гомкагпщкіпрщ ра нозварлзи 
пдкрмо цмгм лдмбтіглзт жкіл у кдгз-
флзт ілпрзрууіят, уноавйіллі ра вз-
омблзфзт номудгуоат саокаудврзф-
лмгм пдкрмоа; 

– вігпурліпрщ кійщкіплмгм взкі-
оывалля внйзву пмуіайщлзт фзллзків 
ла быгедрлі взроарз ла мтмомлу жгм-
омв’я цмгм жабджндфдлля йікаопщкзкз 
жапмбакз (абм вігнмвіглі одгімлайщлі 
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и кіпудві быгедрз), а ракме сілал-
пувалля нмродб саокаудврзфлзт 
кмкналіи 17, п. 10. 

У пдлпі кмлромйы саокаудврзф-
лзк пдкрмомк ваейзвзк є пралгаорз-
жауія номудпу гдоеавлмгм кмлромйы 
жа якіпры йікаопщкзт жапмбів. Тур кз 
каєкм пнзоарзпщ ла жагайщлу проард-
гіы пралгаорзжауії. «Рмжвзрмк прал-
гаорзжауії у псдоі мтмомлз жгмомв’я 
жукмвйдлзи мб’єкрзвлмы лдмбтігліп-
ры ужагайщлдлля, улісікауії, жагайщ-
лмгмпрунлмпрі лмвзт оджуйщрарів гмп-
йігедлщ і омжомбмк у взгйягі лмока-
рзвлм-рдтліфлмї гмкукдлрауії гйя 
првмодлля, в кілудвмку оатулку, укмв 
гйя багармоажмвмгм дсдкрзвлмгм їт 
жапрмпувалля в мтмомлі жгмомв’я ла-
пдйдлля. Сралгаорзжауія у псдоі мтм-
омлз жгмомв’я лапдйдлля як кдталіжк 

гдоеавлмгм уноавйілля впралмвйыє 
ноавзйа, жагайщлі нозлузнз абм та-
оакрдозпрзкз прмпмвлм одпуопів, гія-
йщлмпрі гайужі абм її оджуйщрарів, ж 
кдрмы гмпяглдлля мнрзкайщлмгм пру-
ндля внмоягкувалля 18, п. 218. 

На жавдохдлля у уіи фапрзлі 
вкаедкм, цм якіпрщ йікаопщкзт жапм-
бів – уд бійщх ліе ваейзвзи фзллзк 
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. Ддоеав-
лзи кмлромйщ кає вігбуварзпщ і у 
ущмку пдгкдлрі мтмомлз жгмомв’я ла-
пдйдлля. Віл нмвзлдл прмпуварзпщ ла 
впіт дранат мбігу йікаопщкзт жапмбів: 
віг кмкдлру іліуіывалля взомблзур-
ва йіків, вкйыфаыфз гм кйіліфлі ра 
кйіліфлі взномбувалля, нозжлафдлля 
у кдгзфлзт жакйагат, номгае у анрд-
флзт кдодеат рмцм.  
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Мзомлмв А. Г. Ддоеавлзи кмлромйщ як жапіб жабджндфдлля якмпрі кдгзфлмї 

гмнмкмгз  
Срарры нозпвяфдлм номбйдкарзуі гдоеавлмгм кмлромйы як жапмбу жабджндфдлля 

якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. Акудлрмвалм увагу ла нзраллят агкіліпроарзвлм-ноавмвмї 
пурлмпрі якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз як пкйагмвмї уійщмвмгм пноякувалля жгіиплдлля 
гдоеавлмгм кмлромйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я. Рмжгйягаєрщпя пурліпрщ ілсмокмва-
лмї жгмгз ла кдгзфлд вроуфалля ра її агкіліпроарзвлм-ноавмвд жлафдлля в кмлрдкпрі 
жабджндфдлля гдоеавлмгм кмлромйы жа якіпры кдгзфлмї гмнмкмгз. Дмпйігедлм кмлр-
омйщ жа якіпры ра бджндфліпры йікаопщкзт жапмбів як ваейзвзи фзллзк гдоеавлмгм 
кмлромйы жа якіпры кдгзфлмї гмнмкмгз жагаймк. 

Кйыфмві пймва: гдоеавлзи кмлромйщ, якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз, кдгзфлд ноа-
вм, ілсмокмвала жгмга, якіпрщ йікаопщкзт жапмбів.  

 
 
Мзомлмв А. Г. Гмпугаопрвдллши кмлромйщ как подгпрвм мбдпндфдлзя кафдпр-

ва кдгзузлпкми нмкмцз 
Срарщя нмпвяцдла номбйдкарзкд гмпугаопрвдллмгм кмлромйя как подгпрва мбдп-

ндфдлзя кафдпрва кдгзузлпкми нмкмцз. Акудлрзомвалм влзкалзд ла вмномпат аг-
кзлзпроарзвлм-ноавмвми пуцлмпрз кафдпрва кдгзузлпкми нмкмцз как пмправйяы-
цди удйдвмгм ланоавйдлзя гмпугаопрвдллмгм кмлромйя в псдод мтоалш жгмомвщя. 
Раппкарозвадрпя пуцлмпрщ злсмокзомваллмгм пмгйапзя ла кдгзузлпкмд вкдхардйщ-
првм з дгм агкзлзпроарзвлм-ноавмвмд жлафдлзд в кмлрдкпрд мбдпндфдлзя гмпугаопр-
вдллмгм кмлромйя кафдпрва кдгзузлпкми нмкмцз. Иппйдгмвал кмлромйщ жа кафдпрвмк 
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з бджмнаплмпрщы йдкаопрвдллшт подгпрв как ваелши сакрмо гмпугаопрвдллмгм кмлр-
омйя кафдпрва кдгзузлпкми нмкмцз в удймк. 

Кйыфдвшд пймва: гмпугаопрвдллши кмлромйщ, кафдпрвм кдгзузлпкми нмкмцз, 
кдгзузлпкмд ноавм, злсмокзомваллмд пмгйапзд, кафдпрвм йдкаопрвдллшт подгпрв. 

 
 
Mironov A. State control as a means of ensuring the quality of care 
The realities of today demonstrate the importance of conducting research aimed at 

finding ways to improve Ukraine's medical law. One of the problematic elements in this 
area is the exercise of state control in the context of quality assurance of medical care. 
Obviously, it is better to initiate certain changes to the current legislation at the level of 
scientific research and expert discussions, and then to implement them in the practice of 
law-enforcement bodies. 

The article is devoted to the problems of state control as a means of ensuring the 
quality of medical care. The focus is on issues the administrative and legal nature of the 
quality of health care as part of the goal of exercising state control in health care.  

From our point of view, the following definition is proposed to be used for the 
needs of state control in the medical field: quality of care is a complex category that 
characterizes the evaluation of care in terms of comparing baseline standardized 
expectation of medical intervention and actually based on research results personnel, 
logistical and logistical potential of the medical-preventive institution, the initial and 
current state of the patient. 

The essence of informed consent for medical intervention and its administrative and 
legal significance in the context of ensuring state control over the quality of medical care 
is considered. The control over the quality and safety of medicines as an important factor 
of state control over the quality of medical care in general has been investigated. 

Factors that demonstrate the need for appropriate administrative and legal support 
for state control over the quality of medicines in the context of quality of care are as 
follows: 1) practically comprehensive involvement of medicines in the treatment of the 
modern patient; 2) along with the benefits, also the potential danger of using medicines 
that may adversely affect the health of the individual; 3) increased requirements for 
quality and safety of medicines. 

The quality of medicines is more than an important factor in the quality of care. 
State control should also take place in this segment of public health protection. It should 
concern at all stages of the circulation of medicines: from the moment of initiation of the 
production of medicines, including in clinical and clinical trials, appointments in medical 
institutions, sales in pharmacy chains, etc. 

Key words: state control, quality of care, medical law, informed consent, quality of 
medicines. 

 

 


