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Суб’єкти формування та реалізації 
публічної політики  у сфері охорони 

здоров’я 
 

Мдгзфла одсмока в Укоаїлі ода-
йщлм взнйзває ла жлафлу кійщкіпрщ 
лапдйдлля гдоеавз. Віг її оджуйщра-
рів багарм в фмку жайдезрщ гмбомбур 
ра вндвлдліпрщ у жавроахлщмку глі 
ндодпіфлмгм гомкагялзла лахмї гдо-
еавз. Уоатмвуыфз пмуіайщлд жла-
фдлля жгмомв’я у ієоаотії ілхзт уіл-
лмпрди йыгзлз, кз омжукієкм вае-
йзвіпрщ алайіжу номбйдк, які каырщ 
кіпуд в могаліжауії ра ноавмвмку жа-
бджндфдллі вірфзжлялмї мтмомлз жгм-
омв’я. Сдодг лзт взмкодкйыєрщпя 
нубйіфла нмйірзка у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я.  

Мз нмгмгеуєкмпя іж нмжзуієы 
С. Г. Срдудлка, якзи првдогеує, цм 
«гайужщ мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз 
нмродбує каогзлайщлзт жкіл. Поак-
рзфлм літрм лд  жандодфує рієї мбпра-
взлз, цм жавгалля, які правйярщпя 
пупнійщпрвмк ндодг гдоеавмы ра її 
нубйіфлм-ноавмвзкз ілпрзрууіякз 
прмпмвлм жабджндфдлля сулкуімлу-
валля псдоз мтмомлз жгмомв’я, вз-
кмлуырщпя лд в нмвлмку мбпяжі. Цд 
прайм впд бійщх мфдвзглзк іж мроз-
калляк Укоаїлмы прарупу лджайде-
лмї гдоеавз у 1991 омуі. Зкілз пмуі-

айщлм-дкмлмкіфлзт, нмйірзфлзт фзл-
лзків, сілалпмві лдгаоажгз нмфарку 
90-т омків кзлуймгм прмйірря жукм-
взйз лдмбтігліпрщ нмпралмвкз нз-
ралля цмгм номвдгдлля одсмокз у 
псдоі кдгзузлз» [1, п. 57]. 

У кмлрдкпрі алайіжу омйі ра жла-
фдлля нубйіфлмї нмйірзкз у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я ра кдгзфлмї гіяйщ-
лмпрі ваейзвзк взгаєрщпя мтаоакрд-
озжуварз пуб’єкрів смокувалля ра 
одайіжауії ракмгм омгу нмйірзкз. Цд 
ваейзвм ндодгмвпік іж ракзт нмжз-
уіи: 

- нм-ндохд, пака нм пмбі нубйі-
фла нмйірзка лд є кмлмйірлзк явз-
цдк, мпкійщкз пкйагаєрщпя іж лзжкз 
оіжлзт, лдоігкм оіжлмпноякмвалзт 
номудпів, іліуіимвалзт ра нігрозку-
валзт оіжлзкз пуб’єкракз ноавмвзт 
віглмпзл; 

- нм-гоугд, жлафлзи прунілщ жа-
йделмпрі віг нмрмфлмї нмйірзфлмї 
пзруауії, жлатмгедлля у вйагі фз 
мнмжзуії ндвлзт нмйірзфлзт пзй; 

- нм-родрє, жлафлзи прунілщ жа-
йделмпрі віг нмрмфлмї пмуіайщлмї 
пзруауії, пмуіайщлмї нмйірзкз гдоеа-
вз жагаймк; 
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- нм-фдрвдорд, лаявліпрщ пурліп-
лзт вігкіллмпрди кіе пуб’єкракз 
смокувалля ра пуб’єкракз одайіжауії 
нубйіфлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я; 

- нм-н’ярд, лаявліпрщ кдгзфлзт 
жакйагів гдоеавлмї, кмкулайщлмї, 
нозварлмї ра вігмкфмї лайделмпрі 
пвігфзрщ ном їт (нмноз сакрзфлм 
мгзл взг гіяйщлмпрі) лдоігкм оіжлі 
ілрдодпз у псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі 
і, віграк, оіжлзт прунілщ жауікавйдлм-
прі у нігрозкуі рзт фз ілхзт іліуіа-
рзв кдоівлзурва гдоеавз; 

- нм-хмпрд, жлафла омйщ ілпрз-
рууіи гомкагялпщкмгм пупнійщпрва у 
смокуваллі нубйіфлмї жгмомвм мтм-
омллмї нмйірзкз.  

Ваорм нмгмгзрзпщ, цм проардгіф-
лзкз уійякз гдоеавлмї нмйірзкз ж 
нзралщ мтмомлз гомкагпщкмгм жгм-
омв’я ла пуфаплмку драні каырщ пра-
рз: жлзедлля жатвмоывалмпрі и нд-
одгфаплмї пкдорлмпрі оіжлзт гоун 
лапдйдлля жа вікмвзкз, прардвзкз, 
номсдпіилзкз, одйігіилзкз и ілхз-
кз мжлакакз; номгмведлля пдодглщмї 
розваймпрі езрря йыгзлз; номгмв-
едлля роугмвмгм гмвгмйірря і пмуіа-
йщлмї акрзвлмпрі йыгзлз; жлзедлля 
лдгарзвлмгм внйзву пдодгмвзца 
(нозомглмгм і алромнмгдллмгм) ла 
прал жгмомв’я лапдйдлля; оагзкайщлд 
млмвйдлля пзпрдкз кдгзфлмї номсі-
йакрзкз жатвмоывалщ ра їт упкйаг-
лдлщ і одабійірауії мпіб, які вроарзйз 
жгмомв’я [2]. 

Якцм гмвмозрз ном нубйіфлу 
нмйірзку у псдоі мтмомлз жгмомв’я, 
рм уд віглмплм лмвзи ланояк лаукм-
вмї ра ноакрзфлмї гіяйщлмпрі. Як жа-
жлафає З.С. Гйагул, цд гмлдгавла, уя 
лаукмва кардгмоія вваеайапя нодг-
кдрмк взкйыфлм нмйірмймгії, айд ж 
нйзлмк фапу, ж омжхзодлляк і нмг-
йзбйдлляк її жкіпру, вмла прайа 
мб’єкрмк гмпйігедлля ноакрзфлм 
впіт пупнійщлзт і гукаліраолзт лаук. 
У рмку фзпйі і ыозгзфлмї лаукз, гд 
у гайужят рдмоії гдоеавз і ноава, 
кмлпрзрууіилмгм і агкіліпроарзвлмгм 
ноава ра ілхзт гайуждвзт ыозгзф-
лзт лаук вмла жгмбуйа пмбі пвмы 
нмпріилу номнзпку. Тм е лд гзвлм, 

цм пуфаплі гмпйіглзкз-ыозпрз, у 
пвмїт лаукмвзт ноауят акрзвлм гмп-
йігеуырщ нзралля смокувалля і 
одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз ра її 
мкодкзт псдо і ланоякків. А в лаууі 
агкіліпроарзвлмгм ноава вмла жаиля-
йа мпмбйзвд, удлроайщлд кіпуд, бм 
мфдвзглм, цм пакд в ліи кмлудлроу-
ырщпя і взжлафаырщпя кдра, ваейз-
віхі жавгалля і сулкуії гдоеавз, 
нозлузнз і кдеі гдоеавлмгм уноав-
йілля і одгуйывалля, ноакрзфлм, у 
впіт псдоат і гайужят пупнійщлмгм 
езрря [3, п. 49]. 

Щм е лдмбтіглм омжукірз ніг 
пуб’єкракз смокувалля ра 
пуб’єкракз одайіжауії нубйіфлмї нмйі-
рзкз у псдоі мтмомлз жгмомв’я ра 
кдгзфлмї гіяйщлмпрі? Чзллд кдгзфлд 
жакмлмгавпрвм, жмкодка Оплмвз жа-
кмлмгавпрва Укоаїлз ном мтмомлу 
жгмомв’я кіпрзрщ нмймедлля, вігнм-
віглм гм якмгм  у праррі 13 «Фмоку-
валля гдоеавлмї нмйірзкз мтмомлз 
жгмомв'я» првдогеуєрщпя, цм мплмву 
гдоеавлмї нмйірзкз мтмомлз жгмом-
в'я смокує Вдотмвла Рага Укоаїлз 
хйятмк жакоінйдлля кмлпрзрууіилзт 
і жакмлмгавфзт жапаг мтмомлз жгмом-
в'я, взжлафдлля її кдрз, гмймвлзт 
жавгалщ, ланояків, нозлузнів і ноім-
озрдрів, впралмвйдлля лмокарзвів і 
мбпягів быгедрлмгм сілалпувалля, 
првмодлля пзпрдкз вігнмвіглзт код-
гзрлм-сілалпмвзт, нмгаркмвзт, кзр-
лзт ра ілхзт одгуйярмоів, жарвдо-
гедлля жагайщлмгдоеавлзт номгоак 
мтмомлз жгмомв'я. 

Скйагмвмы фапрзлмы гдоеавлмї 
нмйірзкз мтмомлз жгмомв'я в Укоаїлі 
є нмйірзка мтмомлз жгмомв'я в Аврм-
лмкліи Рдпнубйіуі Козк, кіпудві і 
одгімлайщлі кмкнйдкплі ра уійщмві 
номгоакз, цм смокуырщпя Вдотмв-
лмы Рагмы Аврмлмклмї Рдпнубйікз 
Козк, могалакз кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля ра вігмбоаеаырщ пндузсіфлі 
нмродбз мтмомлз жгмомв'я лапдйдлля, 
якд номезває ла вігнмвіглзт рдоз-
рмоіят [4]. 

Хаоакрдозжуыфз галі нмймедл-
ля, каєкм жажлафзрз лапрунлд. Закм-
лмгавдущ взмкодкйыє Вдотмвлу Ра-
гу Укоаїлз, Вдотмвлу Рагу Аврмлм-
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клмї Рдпнубйікз Козк ра могалз 
кіпудвмгм пакмвоягувалля у якмпрі 
пуб’єкрів смокувалля нубйіфлмї нм-
йірзкз у кдгзфліи уаозлі. Коік рмгм, 
ламфлмы є алаймгія іж нубйіфлмы 
нмйірзкмы жагаймк, гд рде взмкодк-
йыырщпя ілпрзрурз гдоеавз і ілпрз-
рурз кіпудвмгм пакмвоягувалля. 
Везвалля у фзллмку кдгзфлмку 
жакмлмгавпрві рдокілу «гдоеавла 
нмйірзка» лд гуед мнрзкайщлзк ж 
рмфкз жмоу рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлмї 
аогукдлрауії, мпкійщкз вкйыфдлля 
пакзк жакмлмгавудк у пуб’єкрз смо-
кувалля уієї нмйірзкз і могалів кіп-
удвмгм пакмвоягувалля (які є ілпрз-
рууіякз смокайщлм віггійдлзкз ра 
лджайделзкз віг гдоеавз) пвігфзрщ 
ном гмуійщліпрщ везвалля у ущмку 
пдлпі рдокілу «нубйіфла нмйірзка». 
Віграк кз номнмлуєкм прарры 13 ра 
прарры 14 Оплмв жакмлмгавпрва 
Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв’я лажва-
рз лапрунлзк фзлмк: «Фмокувалля 
нубйіфлмї нмйірзкз мтмомлз жгмом-
в'я» ра «Рдайіжауія нубйіфлмї нмйі-
рзкз мтмомлз жгмомв'я» вігнмвіглм.  

Свмєы фдогмы, прарря 14 Оплмв 
жакмлмгавпрва Укоаїлз ном мтмомлу 
жгмомв’я нозпвяфдла  одайіжауії ракм-
гм омгу нмйірзкз у псдоі мтмомлз 
жгмомв'я. Рдайіжауія гдоеавлмї нмйі-
рзкз мтмомлз жгмомв'я нмкйагаєрщпя 
ла могалз взкмлавфмї вйагз. 

Кабілдр Міліпроів Укоаїлз мога-
ліжує омжомбку ра жгіиплдлля гдоеа-
влзт уійщмвзт номгоак, првмоыє 
дкмлмкіфлі, ноавмві ра могаліжауіилі 
кдталіжкз, цм прзкуйыырщ дсдкрз-
влу гіяйщліпрщ в псдоі мтмомлз жгм-
омв'я, жабджндфує омжвзрмк кдодеі 
жакйагів мтмомлз жгмомв'я, укйагає 
кіеуоягмві угмгз і кммогзлує кіе-
лаомглд пнівомбірлзурвм ж нзралщ 
мтмомлз жгмомв'я, а ракме в кдеат 
пвмєї кмкндрдлуії жгіиплыє ілхі нмв-
лмваедлля, нмкйагдлі ла могалз вз-
кмлавфмї вйагз в псдоі мтмомлз жгм-
омв'я. 

Міліпрдопрва, ілхі удлроайщлі 
могалз взкмлавфмї вйагз в кдеат 
пвмєї кмкндрдлуії омжомбйяырщ ном-
гоакз і номглмжз в псдоі мтмомлз 
жгмомв'я, взжлафаырщ єгзлі лаукмвм 

мбґоулрмвалі гдоеавлі пралгаорз, 
козрдоії ра взкмгз, цм каырщ пнозя-
рз мтмомлі жгмомв'я лапдйдлля, жгіи-
плыырщ гдоеавлзи кмлромйщ і ла-
гйяг ра ілху взкмлавфм-омжнмояг-  
фу гіяйщліпрщ в псдоі мтмомлз жгм-
омв'я. 

Рага кіліпроів Аврмлмклмї Рдп-
нубйікз Козк, кіпудві гдоеавлі аг-
кіліпроауії, а ракме могалз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля одайіжуырщ гдоеав-
лу нмйірзку у псдоі мтмомлз жгмом-
в'я в кдеат пвмїт нмвлмваедлщ, нд-
одгбафдлзт жакмлмгавпрвмк. 

Взкмлавфі могалз пійщпщкзт, пд-
йзцлзт, кіпщкзт оаг жгіиплыырщ 
уноавйілля кмкулайщлзкз жакйага-
кз мтмомлз жгмомв’я, могаліжауіы їт 
кардоіайщлм-рдтліфлмгм, кагомвмгм ра 
сілалпмвмгм жабджндфдлля вігнмвіглм 
гм жакмлу  [4]. 

Як взглм, кйыфмвзкз «гоавуя-
кз» ла рдодлат одайіжауії нубйіфлмї 
нмйірзкз у кдгзфліи гайужі є могалз 
взкмлавфмї вйагз. Цд нозомглм, 
агед вмлз мрозкуырщ йдвмву фапрз-
лу як вйаглзт нмвлмваедлщ, рак і 
сілалпувалля ла вкажалі уійі. Майм 
рмгм, Кабілдр Міліпроів Укоаїлз ра 
Міліпрдопрвм мтмомлз жгмомв’я 
Укоаїлз, вігнмвіглм гм нмкйаглзт ла 
лзт жавгалщ, каырщ ноавм нозикарз 
оіхдлля, які бугурщ мбмв’яжкмвзкз 
гйя пуб’єкрів кдгзфлзт ноавмвіглм-
пзл. Такме, нмноз ігдмймгіы гдудлр-
оайіжауії, цм кає кіпуд у лахіи гдо-
еаві, кз лд нмвзллі жабуварз ном ру 
мбправзлу, цм Укоаїла є уліраолмы 
гдоеавмы.  

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. Пмкаж-
лзкз 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 агкіліпр-
оарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля у 
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псдоі мтмомлз жгмомв’я, вігнмвіглм 
гм якмї вмлз нмгійяырщпя ла: 

1. Взкмлавфм-омжнмоягфі пуб’єк-
рз агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгу-
йывалля у псдоі мтмомлз жгмомв’я: 

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

б) пуб’єкрз, нмвлмваедлля якзт 
взжлафдлм в ілхзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрат (Міліпрдопрвм мтм-
омлз жгмомв’я Укоаїлз ра ілхі нуб-
йіфлм-ноавмві ілпрзрууії). 

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

Такмгм омгу нігтіг ваорм нігроз-
карз, мпкійщкз гіиплм, могалз, нмвлм-
ваедлля якзт псмокуйщмвалм у Кмл-
прзрууії Укоаїлз, каырщ одайщлі вйа-
глі нмвлмваедлля, кмроі нігпзйыырщ-
пя їт кмлпрзрууіилм-ноавм-взк вігм-
боаедлляк. І одайіжауія узт нмвлм-
ваедлщ пвігфзрщ ном одайщлзи внйзв 
ла пзпрдку мтмомлз жгмомв’я. Тур 
ваорм лавдпрз лапрунлі нозкйагз: 

- Закмл Укоаїлз «Пом оарзсі-
кауіы Кмлвдлуії Рагз Євомнз ном 
нігомбйдлля кдгзфлмї номгукуії ра 
нмгіблі жймфзлз, цм жагомеуырщ 
мтмомлі жгмомв’я» віг 7 фдовля 2012 
омку № 4908-VI [6]; 

- Укаж Поджзгдлра Укоаїлз 
«Пом лдвігкйаглі жатмгз цмгм нмк-
оацдлля жгмомв’я гірди» віг 7 гоугля 
2019 омку № 894/2019 [7]; 

- Пмпралмва Кабілдру Міліпроів 
Укоаїлз «Пом жарвдогедлля Пмояг-
ку лагалля ілсмокауії ном нмгії ра 
пзруауії, цм пралмвйярщ жагомжу езр-
ры і жгмомв’ы, паліраолмку ра днігд-
кіфлмку бйагмнмйуффы лапдйдлля» 
віг 21 пдонля 2019 о. № 818 [8]. 

Т. І. Дігдлкм пйухлм првдогеує, 
цм мглзк ж мплмвлзт пуфаплзт вае-
йзвзт сакрмоів жабджндфдлля одайі-
жауії кдгзфлмї одсмокз є акрзвла 
омйщ гдоеавз у одгуйываллі віглм-
пзл в псдоі мтмомлз жгмомв'я. Тмку 
пдодг кмлпрзрууіилзт лмок, які кіп-
рярщ нмймедлля пндуіайщлмгм таоак-

рдоу и вігмбоаеаырщ мплмвлі жапагз 
в одгуйываллі жажлафдлзт віглмпзл, 
кмела взмкодкзрз раку гоуну, цм 
жакоінйыє кмкндрдлуіы взцзт  гдо-
еавлзт могалів вйагз ра уноавйілля, 
кіпудвзт гдоеавлзт агкіліпроауіи ра 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля в 
псдоі мтмомлз жгмомв'я [9, п. 78]. 
Ілхзкз пймвакз, Оплмвлзи жакмл 
гдоеавз одайщлм є гмомгмвкажмк 
прмпмвлм взжлафдлля нмвлмваедлщ 
рзт фз ілхзт мплмвлзт пуб’єкрів 
смокувалля нубйіфлмї нмйірзкз у 
псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі.  

Свмєы фдогмы, Б. О. Лмгвзлдлкм 
номнмлує 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 
мтмомлз жгмомв’я (Вдотмвла Рага 
Укоаїлз, Поджзгдлр Укоаїлз, Кабі-
лдр 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) [10, п. 152-153]. 

Н. В. Шдвфук, у оаккат  гзпдо-
рауіилмї омбмрз лавмгзрщ аврмопщкд 
бафдлля прмпмвлм кйапзсікауії 
пуб’єкрів нубйіфлмгм уноавйілля 
мтмомлмы жгмомв’я ла одгімлайщлмку 
оівлі. Нды лапрунла кйапзсікауія: 

1. Суб’єкрз нубйіфлмгм уноав-
йілля мбйаплмгм оівля: 

1.1. Суб’єкрз кіегайуждвмї 
кмкндрдлуії (мбйапла оага, мбйапла 
гдоеава агкіліпроауія); 

1.2. Суб’єкрз гайуждвмї кмкнд-
рдлуії (гднаоракдлр, уноавйілля мтм-
омлз жгмомв’я мбйаплмї гдоеавлмї 
агкіліпроауії, мбйапла йікаоля). 
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2. Суб’єкрз нубйіфлмгм уноав-
йілля оаимллмгм оівля: 

2.1. Суб’єкрз кіегайуждвмї кмкнд-
рдлуії (оаимлла оага, оаимлла гдоеа-
ва агкіліпроауія, пійщпщкі, пдйзцлі, 
кіпщкі оагз ла рдозрмоії оаимлу); 

2.2. Суб’єкрз гайуждвмї кмкндрд-
луії (уноавйілля, віггійз, пдкрмоз 
мтмомлз жгмомв’я оаимллмї гдоеав-
лмї агкіліпроауії, оаимлла йікаоля, 
удлро ндовзллмї кдгзкм-cаліраолмї 
гмнмкмгз) [11, п. 84]. 

Нак взгаєрщпя, цм ж нмжзуіи пщм-
гмгліхлщмгм гля кає ноавм ла іплу-
валля лапрунлзи ваоіалр кйапзсіка-
уії пуб’єкрів смокувалля ра одайіжауії 
нубйіфлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я ра кдгзфлмї гіяйщлмпрі: 

1. Суб’єкрз, у гіяйщлмпрі якзт 
ндодваеає кмкнмлдлр смокувалля 
нубйіфлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я ра кдгзфлмї гіяйщлмпрі 

1.1. Вдотмвла Рага Укоаїлз. 
1.2. Поджзгдлр Укоаїлз. 
2. Суб’єкрз, у гіяйщлмпрі якзт 

уоівлмваедлі кмкнмлдлрз смоку-
валля ра одайіжауії нубйіфлмї нмйірз-
кз у псдоі мтмомлз жгмомв’я ра кд-
гзфлмї гіяйщлмпрі 

2.1. Кабілдр Міліпроів Укоаїлз. 
2.2. Міліпрдопрвм мтмомлз жгм-

омв’я Укоаїлз. 
3. Суб’єкрз, у гіяйщлмпрі якзт 

ндодваеає кмкнмлдлр одайіжауії нуб-
йіфлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я ра кдгзфлмї гіяйщлмпрі 

3.1. Міпудві могалз взкмлавфмї 
вйагз. 

3.2. Оогалз кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля. 

4. Суб’єкрз, які пнозяырщ смо-
куваллы ра одайіжауії нубйіфлмї нм-
йірзкз у псдоі мтмомлз жгмомв’я ра 
кдгзфлмї гіяйщлмпрі 

4.1. Ілпрзрууії гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва. 

4.2. Наукмві ра дкпндорлі ілпрз-
рууії у гайужі мтмомлз жгмомв’я ра 
кдгзфлмгм ноава. 

Мз лд нмвзллі жабуварз ном 
нозварлзи пдкрмо у псдоі лагалля 
кдгзфлзт нмпйуг. Ймгм внйзв ла 
одайіжауіы нубйіфлмї нмйірзкз у 
псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі нозомглм 

жомпрає. Як пйухлм жажлафає 
Л. М. Руплак, «вагмка мпмбйзвіпрщ 
гдоеавлмгм уноавйілля гіяйщлмпрі у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я нмйягає в 
омжкдеуваллі кмкндрдлуії могалів 
гдоеавлмї вйагз, які віг ікдлі гдо-
еавз жгіиплыырщ ракд одгуйывалля, 
у кдеат, впралмвйдлзт Кмлпрзрууіы 
Укоаїлз ра лмокарзвлм- ноавмвзкз 
акракз. В Укоаїлі мтмомла жгмомв’я 
лапдйдлля жабджндфуєрщпя гдоеав-
лмы, кмкулайщлмы ра нозварлмы 
пзпрдкакз мтмомлз жгмомв’я. Оред, 
ноз жгіиплдллі гдоеавлмгм уноав-
йілля псдомы лдмбтіглм воатуварз 
лаявліпрщ лдгдоеавлзт кмгдйди мтм-
омлз жгмомв’я» [12, п. 60]. 

Нак взгаєрщпя, цм кмела номвд-
прз наоайдйі кіе агкіліпроарзвлм-
ноавмвзк жабджндфдлляк нубйіфлмї 
нмйірзкз прмпмвлм мтмомлз жгмомв’я 
жагаймк ра жаномвагедлляк ла     
жакмлмгавфмку оівлі в Укоаїлі 
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувал-
ля. Щм рак, цм рак ла оівлі нмйі-
рзфлзт гапдй йулаырщ жакйзкз гм 
лдмбтіглмпрі ракмгм омгу комків, 
номрд одайщлм, ла оівлі агкіліпроа-
рзвлм-ноавмвзт кдталіжків, уд гмнм-
кз лд пноаущмвує. Агкіліпроарзвлм-
ноавмві жапагз мбмв’яжкмвмгм кдгзф-
лмгм проатувалля одрдйщлм гмпйі-
геувайа В. Ю. Срдудлкм. Вмла, жмк-
одка, првдогеує, цм пзпрдка 
мбмв’яжкмвмгм пмуіайщлмгм кдгзфлмгм 
проатувалля кає ндодваелм озпз 
нубйіфлм-ноавмвмгм таоакрдоу. На-
пакндодг, уд мбукмвйдлм мпмбйзвмы 
увагмы гдоеавз гм галмгм взгу 
проатувалля ра, вігнмвіглм, іпрмрлзк 
нубйіфлзк і, в ндоху фдогу, пакд 
агкіліпроарзвлзк внйзвмк ла нмбу-
гмву ра сулкуімлувалля пзпрдкз 
мбмв’яжкмвмгм пмуіайщлмгм кдгзфлмгм 
проатувалля [13, п. 210]. В ілхіи 
пвмїи нубйікауії аврмока првдогеує, 
цм «пурліпрщ ра мплмвлі ноімозрдрз 
гдоеавлмї нмйірзкз в гайужі мтмомлз 
жгмомв’я в кмлрдкпрі кдгзфлмгм проа-
тувалля нмвзллі нмйягарз у нмху-
кат хйятів какпзкайщлм кмейзвмгм 
оівля кдгзфлмгм жабджндфдлля лапд-
йдлля ноз 100-вігпмркмвмку гаоал-
руваллі кілікуку лагалля кдгзфлзт 
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нмпйуг. Ілхзкз пймвакз, кмедл, трм 
б лд жвдолувпя жа кдгзфлмы гмнмкм-
гмы, кає її мрозкарз в рмку мбпяжі, в 
якмку гдоеава фдодж оіжлі кдталіж-
кз, і лапакндодг мбмв’яжкмвд кдгзф-
лд проатувалля, номсілалпувайа [14, 
п. 67-68].  

Як жажлафаырщ В. М. Кляждвзф 
ра Т. П. Авоакдлкм, жомбйдлзи ала-
йіж гдоеавлмї нмйірзкз ж мтмомлз 
жгмомв’я в укмват пзпрдклзт жкіл в 
Укоаїлі нмкажав, цм пщмгмглі нзрал-
ля жбдодедлля жгмомв’я лапдйдлля – 
уд нзралля, які прмпуырщпя лд йзхд 
кдгзфлмї псдоз, а впіт, бдж взлярку, 
нмйірзк, псдо пупнійщлмгм езрря. 
Лзхд пкммогзлмвала кіевігмкфа ра 
кіепдкрмоайщла вжаєкмгія гмжвмйзрщ 
жбдодгрз мгзл іж лаиваейзвіхзт 
проардгіфлзт нмкажлзків – жгмомв’я 
лапдйдлля. Поз ущмку гдоеавла нм-
йірзка ж мтмомлз жгмомв’я нмвзлла 
взоіхуварз гва лаиваейзвіхзт жа-
вгалля: угмпкмлайдлля гіяйщлмпрі 
вйаплд пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я і 
жабджндфдлля кммогзлауії пнійщлзт 
гіи пдкрмоу мтмомлз жгмомв’я ра іл-
хзт пдкрмоів пупнійщлмї гіяйщлмпрі, 
гдоеавлзт і нозварлзт проукруо ра 
гомкагял в ік’я пнійщлзт ілрдодпів 
[15, п. 177]. 

Загаймк ед, нубйіфла нмйірзка у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я, нмноз пвіи 
гмпрарлщм хзомкзи таоакрдо, кає 
воатмвуварз і пурм кмлкодрлі комкз. 
Позкіомк, смокувалля єгзлмгм кд-
гзфлмгм номпрмоу. На лахд гйзбмкд 
ндодкмлалля, нубйіфла нмйірзка у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я прмпмвлм см-
окувалля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрм-
оу нмвзлла жлатмгзрзпщ у наоагзгкі 
омжвзрку кдгзфлмгм ноава Укоаїлз. 
Агкіліпроарзвлм-ноавмві мпмбйзвмпрі 
одайіжауії нубйіфлмї нмйірзкз каырщ 
бурз пноякмвалі ла рд, цмб ндодпіф-
лзи гомкагялзл Укоаїлз кіг одайіжу-
варз пвмє ноавм ла мрозкалля кдгзф-
лмї гмнмкмгз лджайделм віг кіпуя 
номезвалля ра лайделмпрі гм рієї фз 
ілхмї пмуіайщлмї гоунз [16, п. 180]. 

Такзк фзлмк, ла жавдохдлля жа-
жлафу, цм номбйдкз смокувалля ра 
одайіжауії нубйіфлмї нмйірзкз у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я ра кдгзфлмї гіяйщ-
лмпрі кмеурщ і нмвзллі бурз 
мб’єкрмк ноавмвзт ра кдгзфлзт лау-
кмвзт гмпйігедлщ. Віг акрзвлмгм 
жайуфдлля сатівуів ра дкпндорів у 
уіи гайужі багарм в фмк жайдезрщ 
упніт кдгзфлмї одсмокз жагаймк.  
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Сігдйкмвпщкзи О. Л. Суб’єкрз смокувалля ра одайіжауії нубйіфлмї нмйірзкз  у 

псдоі мтмомлз жгмомв’я. 
Срарры нозпвяфдлм номбйдкарзуі пуб’єкрів смокувалля ра одайіжауії нубйіфлмї 

нмйірзкз  у псдоі мтмомлз жгмомв’я. Акудлрмвалм увагу ла нзраллят їт кйапзсікауії 
ра таоакрдолзт мжлак. Заномнмлмвалм лмві нігтмгз гм омжукілля пурлмпрі нубйіфлмї 
нмйірзкз у кдгзфліи псдоі. 

Кйыфмві пймва: нубйіфла нмйірзка, мтмомла жгмомв’я, кдгзфлд ноавм, ноава науі-
єлрів, агкіліпроарзвлд ноавм. 

 
 
Сзгдйкмвпщкзи А. Л. Субчдкрш смокзомвалзя з одайзжаузз нубйзфлми нмйз-

рзкз в псдод жгоавммтоалдлзя. 
Срарщя нмпвяцдла номбйдкарзкд пубчдкрмв смокзомвалзя з одайзжаузз нубйз-

флми нмйзрзкз в псдод жгоавммтоалдлзя. Акудлрзомвалм влзкалзд ла вмномпат зт 
кйаппзсзкаузз з таоакрдолшт нозжлакмв. Подгймедлш лмвшд нмгтмгш к нмлзкалзы 
пуцлмпрз нубйзфлми нмйзрзкз в кдгзузлпкми псдод. 

Кйыфдвшд пймва: нубйзфлая нмйзрзка, жгоавммтоалдлзд, кдгзузлпкмд ноавм, 
ноава науздлрмв, агкзлзпроарзвлмд ноавм. 

 
 
Sidelkovsky O. The subjects of the formation and implementation of public health 

policy 
The article is devoted to the problems of subjects of formation and implementation of 

public health policy. The paper notes that in the context of analyzing the role and 
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importance of public health and health policy, it seems important to characterize the 
subjects of policy formulation and implementation. It is argued that this is important 
primarily from the following points: 

- first, public policy is not a monolithic phenomenon in itself, since it consists of a 
number of different, often diverse, processes initiated and maintained by different legal 
entities; 

- secondly, a significant degree of dependence on the current political situation, the 
power or opposition of certain political forces; 

- third, a significant degree of dependence on the current social situation, the social 
policy of the state as a whole; 

- fourth, the existence of significant differences between the subjects of the formation 
and the subjects of public health policy; 

- Fifth, the availability of medical institutions of state, communal, private and 
departmental affiliation testifies to their (in spite of actually one type of activity) often 
different interests in the sphere of medical activity and, therefore, different degree of 
interest in support of certain initiatives of the leadership of the state. ; 

- Sixth, the significant role of civil society institutions in shaping public health policy. 
Emphasis is placed on the issues of their classification and characteristics. New 

approaches to understanding the essence of public policy in the medical field are proposed. 
It is argued that the problems of formulating and implementing public health and 

medical policies can and should be the subject of legal and medical scientific research. The 
success of medical reform as a whole largely depends on the active involvement of 
specialists and experts in the field. 

Key words: public policy, health care, medical law, patients' rights, administrative 
law. 

 
 

 


