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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Здоров'я має виняткове 

значення в житті кожної людини і суспільства в цілому. В розвинених країнах 

світу одним із основних індикаторів успішності державної політики є медицина. 

Середня тривалість життя, доступність та якість медичних послуг і лікарських 

засобів визначають правильність руху влади, її відповідальність перед 

громадянами та спроможність реалізувати дієву політику добробуту. У зв’язку з 

цим всі питання, які пов’язані з охороною, збереженням чи покращенням 

здоров’я, є значимими та такими, що потребують особливої уваги.  

Економічна криза, складна політична ситуація в Україні і вкрай 

недостатнє фінансуванням системи охорони здоров’я призвели до того, що 

показники стану здоров’я населення України упродовж останніх десятирічь 

набули досить серйозних негативних тенденцій. Про це свідчать дані 

Державної служби статистики України, за оцінкою якої чисельність 

населення України в 1993 році становила 52 276,3 тис. осіб, а на початок 2017 

року – 42 584,5 тис. осіб. Зазначимо, що несприятлива ситуація щодо 

смертності населення нашої країни за роки незалежності обумовлена 

складним комплексом довготривалих причин: низьким рівнем життя 

переважної більшості населення, кризовим станом державної системи 

охорони здоров’я, спричиненим соціально-економічними трансформаціями в 

державі, знеціненням здоров’я як з боку держави, так і самих громадян. 

Інтеграція України до Європейського Союзу зумовлює необхідність 

реформування галузей соціально-культурної сфери, в тому числі й охорони 

здоров'я. Це пов'язано з невідповідністю рівня медичних послуг вимогам, які 

висуваються до них в умовах функціонування європейської системи охорони 

здоров’я. В Конституції України закріплено право кожного громадянина на 

доступну, якісну і безпечну медичну допомогу. Проте, ці норми залишаються 

декларативними, оскільки їх положення не реалізуються в суспільстві. 

Недостатність бюджетного фінансування медицини в Україні обумовлює 

неможливість належного забезпечення охорони здоров'я населення. 

Фактично усі необхідні для лікування, у тому числі й у лікарнях, лікарські 

засоби громадяни України вимушені купувати за власні кошти, що особливо 

важким тягарем лягає на малозабезпечені сім’ї та пенсіонерів. І значною 

мірою це пов’язано із недоліками правового та організаційного забезпечення 

сфери охорони здоров'я. Саме тому надзвичайно актуальними сьогодні є 

проблеми пошуку додаткових джерел фінансового забезпечення сфери 

охорони здоров’я, і наразі триває активне обговорення прийнятого 19 жовтня 

2017 року Верховною Радою України Закону України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення», який дав новий 

поштовх медичній реформі. 
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Необхідність дослідити адміністративно-правове та організаційне забезпечення 

охорони здоров'я підтверджується і результатами проведеного авторського 

анкетування: лише 34 % опитаних респондентів вважають рівень якості надання 

медичної допомоги та послуг закладами охорони здоров’я задовільним. 

Теоретичною основою дисертаційної роботи стали напрацювання 

вітчизняних та зарубіжних вчених-адміністративістів, зокрема В.Б. Авер’янова, 

Д.Н. Бахрах, А.І. Берлача, Ю.П. Битяка, К.В. Бондаренко, В.В. Галунько, 

В.М. Гаращука, І.П. Голосніченко, В.Л. Грохольського, Д.П. Калаянова, І.П. 

Катеринчука, А.В. Кобзаненко, С.В. Ківалова, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, 

В.І. Олефіра, С.Г. Стеценка, Х.П. Ярмакі та інших. 

Окремим питанням адміністративно-правового та організаційного 

забезпечення права на охорону здоров’я присвятили свої праці: З.С. Гладун, 

Н. П. Кризина, Б.О. Логвиненко, В.Ф. Москаленко, Я. Ф. Радиш, І. Я. Сенюта, 

С.Г. Стеценко, В.Ю. Стеценко, Н.П. Ярош та інші. Однак, незважаючи на 

доволі значний обсяг опублікованих останніми роками наукових праць, які 

мають важливе наукове та практичне значення, вирішення питання 

адміністративно-правового та організаційного забезпечення охорони здоров'я 

в Україні є, на жаль, недостатнім, що й обумовлює актуальність та 

важливість теми дисертації.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Робота спрямована на виконання Національної стратегії 

реформування системи охорони здоров'я в Україні на період 2015-2020 років 

та відповідає Пріоритетним напрямкам розвитку правової науки на 2011-2015 

роки, затвердженим постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 24 вересня 2010 року, і Пріоритетним напрямкам 

розвитку правової науки на 2016-2020 рр., визначеним у Стратегії розвитку 

наукових досліджень Національної академії правових наук України на 2016-

2020 роки від 03 березня 2016 року, а також перспективним напрямам 

кандидатських та докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, 

перелік яких затверджено рішенням Президії Національної академії правових 

наук України від 18.10.2013 № 86/11. Дисертацію виконано згідно з 

Переліком пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ України на період 2010-2014 рр., затверджених наказом 

МВС України № 347 від 29.07.2010, Переліком пріоритетних напрямів 

наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на 

період 2015-2019 років, затверджених наказом МВС України № 275 від 

16.03.2015, та є складовою частиною науково-дослідної теми кафедри 

адміністративного права та адміністративного процесу Одеського 

державного університету внутрішніх справ «Забезпечення прав і свобод 

людини в сучасних умовах адміністративно-правовими засобами» 

(державний реєстраційний номер 0114U004012). 
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Тема дисертації затверджена Вченою радою Одеського державного 

університету внутрішніх справ (протокол № 4 від 16 грудня 2014 року). 

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, щоб на підставі 

комплексного аналізу теоретичних джерел чинного законодавства, практики 

його застосування та вивчення зарубіжного досвіду визначити сутність та 

особливості адміністративно-правового та організаційного забезпечення 

охорони здоров’я, розробити пропозиції щодо вдосконалення його правових 

та організаційних засад. 

Для досягнення визначеної мети дисертантом було сформульовано такі 

завдання: 

– здійснити історичний огляд розвитку адміністративно-правового та 

організаційного забезпечення охорони здоров’я;  

– розкрити зміст поняття адміністративно-правового забезпечення 

охорони здоров’я; 

– окреслити юридичну відповідальність за правопорушення у сфері 

охорони здоров’я; 

– визначити сутність організаційного забезпечення охорони здоров'я; 

– встановити систему суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

охорони здоров’я та їх правовий статус; 

– розкрити зміст форм та методів публічного адміністрування у сфері 

охорони здоров’я; 

 – вивчити організацію державного контролю і нагляду у сфері охорони 

здоров’я;  

– проаналізувати зарубіжний досвід організації забезпечення охорони здоров’я; 

– розробити пропозиції та рекомендації щодо шляхів удосконалення 

правових та організаційних засад діяльності органів охорони здоров’я. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі 

адміністративно-правового та організаційного забезпечення охорони здоров'я 

в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове та організаційне 

забезпечення охорони здоров’я в Україні. 

Методи дослідження. Для реалізації поставлених мети та завдань 

використано сукупність загальних та спеціальних методів наукового 

пізнання. Їх застосування зумовлюється системним і комплексним 

підходами, що дає змогу дослідити зазначені в дисертації проблеми в єдності 

їх соціального змісту та юридичної форми. У процесі дослідження 

використано різноманітні методи наукового пізнання. Історико-правовий 

аналіз застосовувався для вивчення генезису та етапів адміністративно-

правового та організаційного забезпечення охорони здоров’я (підрозділ 1.1). 

Формально-юридичний метод допоміг визначити систему нормативно-
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правових актів, що регулюють відносини у сфері забезпечення охорони 

здоров'я (підрозділ 1.2). За допомогою системно-структурного аналізу 

виділено види стягнень за порушення у сфері охорони здоров’я (підрозділ 

1.3). Логіко-семантичний метод дозволив поглиблено дослідити понятійний 

апарат (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1 та 2.2.). У дисертації також використано 

порівняльно-правовий метод для дослідження зарубіжного досвіду організації 

забезпечення охорони здоров’я (підрозділ 3.1) та метод системного аналізу – при 

порівнянні різних нормативно-правових актів, що регулюють адміністративно-

правове та організаційне забезпечення охорони здоров'я в Україні (підрозділи 

1.2. та 2.1). Метод узагальнення застосовано при дослідженні та визначенні 

пропозицій і рекомендацій щодо шляхів удосконалення правових та 

організаційних засад охорони здоров’я (підрозділ 3.2). 

Нормативною основою дослідження, на якій ґрунтуються положення і 

висновки дисертації, є Конституція України, Закони України та підзаконні 

акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інших державних 

органів і органів місцевого самоврядування та проекти законів, які 

визначають правові та організаційні засади забезпечення охорони здоров’я в 

Україні, Концепція Загальнодержавної програми «Здоров'я 2020: український 

вимір», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 31 жовтня 2011 р. № 1164-р, а також Концепція реформи фінансування 

охорони здоров'я, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 30 листопада 2016 р. № 1013-р. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні матеріали 

Державної установи «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ 

України» про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та 

результати діяльності системи охорони здоров'я, дані опитування Центра 

Разумкова про ставлення громадян України до медичної реформи в 2017 році 

у всіх регіонах України окрім окупованих територій, а також проведене 

анкетування жителів м. Одеса щодо адміністративно-правового та 

організаційного забезпечення охорони здоров’я в Україні в другому пiвpiччі 

2017 року та першому пiвpiччі 2018 poку. 

Наукова новизна отриманих результатів характеризується тим, що 

дисертація є комплексним науковим дослідженням, в якому з урахуванням 

новітніх досягнень адміністративного права сформульовано теоретичні 

засади адміністративно-правового та організаційного забезпечення охорони 

здоров’я в Україні, розглянуті проблемні питання в цій сфері та 

запропоновано авторське бачення шляхів їх вирішення. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд нових 

теоретичних положень, обґрунтовано відповідні висновки, рекомендації та 

пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства України, зокрема:  
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уперше:  

– сформульовано визначення «організаційне забезпечення охорони 

здоров'я» - діяльність суб’єктів публічного адміністрування у сфері охорони 

здоров'я, що направлена на створення умов для ефективного функціонування 

сфери охорони здоров'я, а також задоволення потреб громадян України на 

біологічне і психологічне благополуччя; 

– запропоновано внести доповнення до Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я» щодо введення громадського 

контролю в сфері охорони здоров'я; 

– запропоновано статтю 44 «Незаконні виробництво, придбання, 

зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних 

речовин без мети збуту в невеликих розмірах» вилучити із глави 5 КУпАП 

«Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я» та 

викласти її у главі 15 КУпАП «Адміністративні правопорушення, що 

посягають на встановлений порядок управління», оскільки адміністративні 

проступки, передбачені статтею 44 КУпАП, посягають на встановлений 

порядок обігу в Україні наркотичних засобів та психотропних речовин і 

опосередковано – на здоров'я людей; 

удосконалено: 

– наукові підходи щодо визначення поняття адміністративно-правового 

забезпечення охорони здоров’я, під яким розуміється здійснюваний вплив 

органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових та 

службових осіб у межах визначеної законом компетенції, за допомогою 

спеціального (нормотворчого) механізму, на відносини в сфері охорони 

здоров’я з метою забезпечення захисту і охорони прав, свобод та інтересів 

населення, необхідних для реалізації прав щодо збереження та зміцнення 

здоров’я, а також продовження тривалості життя населення; 

– наукові положення щодо формування законодавства у сфері охорони 

здоров'я у вигляді єдиної й цілісної системи законодавчих актів прямої дії, 

що сприятиме вдосконаленню організації охорони здоров'я, підвищенню 

якості медичного обслуговування, захисту прав і підвищенню 

відповідальності пацієнтів і медичних працівників; 

– пропозиції стосовно успішного адміністративно-правового та 

організаційного забезпечення охорони здоров’я, на основі зарубіжного 

досвіду таких країн як Японія, Німеччина, США, Франція, Грузія, який 

доцільно використати в Україні;  

дістали подальшого розвитку:  

– поняття «форми публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я» 

як однорідних, конкретних дій суб’єктів публічного адміністрування, 

пов’язаних зі створенням оптимальних умов для реалізації громадянами своїх 
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прав щодо збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я та 

соціального благополуччя; 

– наукові підходи щодо визначення «методів публічного адміністрування 

органів охорони здоров’я» як способів впливу суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері охорони здоров'я на підпорядковані ним об’єкти, з 

метою реалізації своїх управлінських повноважень у сфері охорони здоров'я; 

 – пропозиції щодо удосконалення законодавчого забезпечення охорони 

здоров’я в Україні, а саме прийняття Законів України: «Про заклади охорони 

здоров’я», «Про лікарське самоврядування» та Кодексу законів України про 

охорону здоров'я (Медичного кодексу України). 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

висновки, пропозиції та отримані результати можуть знайти застосування для 

подальших досліджень загальнотеоретичних питань, пов’язаних із 

вдосконаленням адміністративно-правового та організаційного забезпечення 

охорони здоров’я в Україні. Висновки та пропозиції, сформульовані 

дисертантом, можуть бути використані:  

у науково-дослідній роботі – для подальшої розробки досліджень у теорії 

адміністративно-правового та організаційного забезпечення охорони здоров’я;  

у правотворчій діяльності – при вдосконаленні чинних нормативно-

правових актів, що регулюють питання адміністративно-правового та 

організаційного забезпечення охорони здоров’я; 

у правозастосовній діяльності – для удосконалення механізмів 

забезпечення охорони здоров’я у практичній діяльності суб’єктів владних 

повноважень – під час забезпечення підзаконної та правозастосовчої 

діяльності (акт про впровадження результатів дослідження у практичну 

діяльність Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної 

адміністрації від 15 лютого 2018 року); 

у навчальному процесі – при викладанні навчальної дисципліни 

«Адміністративне право» (акт впровадження результатів дисертаційної 

роботи в навчальний процес Одеського державного університету внутрішніх 

справ від 03 травня 2018 року). 

Особистий внесок здобувача. Спільно з Денисовою А.В. було 

опубліковано тези виступу «Контроль як спосіб забезпечення якості надання 

медичної допомоги» на Х міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові 

демократичної правової держави», м. Одеса, 30 березня 2018 р. та наукову 

фахову статтю «Зарубіжний досвід організації забезпечення охорони 

здоров'я» в Науковому віснику Херсонського державного університету. 

Авторська частина тексту складає 50 %. Інші положення, узагальнення, 

висновки, рекомендації, пропозиції обґрунтовані дисертантом на підставі 
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особистих досліджень у результаті опрацювання та аналізу наукових, 

нормативних, статистичних та емпіричних джерел. 

Апробація матеріалів дисертації. Теоретичні та практичні положення й 

висновки дослідження обговорювались на засіданнях кафедри 

адміністративного права та адміністративного процесу Одеського 

державного університету внутрішніх справ та були оприлюднені дисертантом 

на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

зокрема: «Роль та місце органів внутрішніх справ у розбудові демократичної 

правової держави» (м. Одеса, 4 квітня 2014 р.), Medzinarodna vedecka 

konferencia «L’udske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich 

implementacie a ochrany v roznych odvetviach prava» (м. Братислава, 19–20 

вересня 2014 р.), «Законодавство України у світлі сучасних активних 

реформаційних процесів»: Міжнародна науково-практична конференція» (м. 

Київ, 21–22 листопада 2014р.), «Правові реформи в Україні: реалії 

сьогодення»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Харків, 17–18 квітня 2015 р.), «Вітчизняна юридична наука в умовах 

сучасності»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Дніпропетровськ, 21–22 серпня 2015 р.), «Стан та перспективи розвитку 

адміністративного права та процесу»: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Одеса, 09–10 жовтня 2015 р.), «Запобігання 

корупції в Україні» (м. Одеса, 27 травня 2016 р.), «International Scientific-

Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience 

of Poland and Ukraine: Conference Proceedings» ( Польща, 27–28 січня 2017 р.), 

«Стан та перспективи розвитку адміністративного права України» (м. Одеса, 

1 листопада 2017 р.), «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові 

демократичної правової держави: матеріали Х Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції» (м. Одеса, 30 березня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки, які сформульовані в 

дисертації, викладено у 19-ти публікаціях, у тому числі вісім наукових 

статей, з них сім опубліковано в наукових фахових виданнях України, одна 

стаття – у зарубіжному науковому виданні, та в 11-ти тезах доповідей на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації: Структура дисертації відповідає меті та 

завданням дослідження. Робота складається з титульного аркуша, анотації, 

змісту, переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, поділених на 

вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 246 сторінок, з них основного тексту – 

202 сторінки (до списку використаних джерел). 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, розкривається ступінь її 

наукової розробки, зазначено її зв’язок із науковими програмами, планами, темами, 

висвітлено методологію, визначено мету й завдання, розкрито наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, подано відомості щодо публікацій, 

вказано форми апробації здобутих результатів.  

Розділ 1. «Теоретико-правові основи забезпечення охорони здоров’я» 

містить три підрозділи, у яких здійснено історичний огляд розвитку 

адміністративно-правового та організаційного забезпечення охорони 

здоров’я, розкрито зміст поняття адміністративно-правового забезпечення 

охорони здоров’я та охарактеризовано види юридичної відповідальності за 

правопорушення у сфері охорони здоров’я. 

У підрозділі 1.1. «Генезис адміністративно-правового та 

організаційного забезпечення охорони здоров'я» проаналізовано сучасне 

розуміння здоров’я як соціальної цінності. Здійснено екскурс в історію 

становлення та розвитку адміністративно-правового та організаційного 

забезпечення охорони здоров’я в Україні.  

На підставі опрацювання історичних джерел виокремлено й 

охарактеризовано шість основних періодів правого регулювання медичної 

діяльності на території України за часів Київської Русі, Російської імперії, 

Української Народної Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік та сучасної незалежної України. Розглянуто періодизацію 

правового регулювання медичної діяльності та зазначено, що на кожному із 

цих етапів законодавство з охорони здоров'я розвивалось та еволюціонувало. 

Обґрунтовано значення дослідження історичного досвіду адміністративно-

правового та організаційного забезпечення охорони здоров’я для подальшої 

успішної розбудови національної системи охорони здоров'я, яка вимагає 

постійного оновлення і розвитку нормативно-правової бази. 

У підрозділі 1.2. «Сутність адміністративно-правового забезпечення 

охорони здоров'я» зазначено, що незважаючи на поширене використання 

поняття «адміністративно-правове забезпечення», юридична наука ще не 

виробила загальноприйнятих підходів до розуміння його змісту. Наведено 

авторський варіант поняття «адміністративно-правове забезпечення охорони 

здоров'я» як здійснюваного впливу органів державної влади, в межах 

визначеної законом компетенції, за допомогою спеціального (нормотворчого) 

механізму, на відносини в сфері охорони здоров’я з метою забезпечення 

захисту і охорони прав, свобод та інтересів населення, необхідних для 

реалізації права на найвищий досяжний рівень здоров’я.  

Основою адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я є 

адміністративно-правові норми. Зазначено, що для адміністративно-правового 
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забезпечення охорони здоров'я використовується значна кількість нормативно-

правових актів, різних між собою за юридичною силою, функціональним 

призначенням, територією дії, особливістю предмета регулювання, що в процесі їх 

застосування виявляє правові прогалини й колізії. Саме тому підкреслено 

необхідність здійснення систематизації законодавства України у сфері охорони 

здоров’я шляхом зведення в єдину внутрішньо узгоджену систему, тобто 

створення базового документа – наприклад, Кодексу законів України про охорону 

здоров'я (Медичного кодексу України), який комплексно врегулює відносини у 

сфері охорони здоров’я.  

У підрозділі 1.3. «Юридична відповідальність за порушення у сфері 

охорони здоров'я» з’ясовано зміст поняття юридичної відповідальності за 

правопорушення у сфері охорони здоров'я. В умовах сьогодення якість 

надання послуг у сфері охорони здоров’я в Україні знаходиться не на 

найвищому рівні, а притягнення до відповідальність медичних працівників та 

посадових осіб закладів охорони здоров'я виявляється проблематичним. 

Обумовлено це тим, що відповідальність медичних працівників настає не за 

самим фактом вчинення правопорушення у сфері охорони здоров'я, а лише в 

разі настання негативних наслідків для життя і здоров'я людини. А якщо 

наслідки не настали, то відповідальність за неналежне надання медичної 

допомоги залишається у площині медичної деонтології. 

Розглянуто зміст та особливості кримінальної, цивільної та 

адміністративної відповідальності у сфері охорони здоров’я як специфічних 

різновидів юридичної відповідальності.  

Розділ 2. «Організаційні основи діяльності суб’єктів забезпечення 

охорони здоров'я» містить три підрозділи, присвячені системі суб’єктів 

публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я, формам і методам їх 

діяльності та значенню державного контролю і нагляду у зазначеній сфері. 

У підрозділі 2.1. «Суб’єкти публічного адміністрування у сфері охорони 

здоров’я: завдання та функції» на основі аналізу доктринальних джерел 

наведено авторське визначення поняття «організаційне забезпечення охорони 

здоров'я». Визначені суб’єкти публічного адміністрування у сфері охорони 

здоров’я та охарактеризовані завдання і функції кожного з них. Зазначено, що 

сьогодні суб’єкти публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я 

виконують покладені на них завдання та функції, насамперед, шляхом 

належного адміністрування.  

Детальному аналізу піддано наукові підходи щодо визначення понять 

«публічне адміністрування» та «державне управління». Наголошено, що поняття 

«публічне адміністрування» в останні роки набуло значного поширення. 

Охарактеризовані основні принципи, що мають застосовуватися при здійсненні 

адміністрування сферою охорони здоров’я, зокрема: принцип орієнтованості на 

людей, орієнтованості на результат та орієнтованості на втілення. 
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У підрозділі 2.2. «Форми та методи публічного адміністрування у сфері 

охорони здоров'я» зазначено, що форми публічного адміністрування визначають 

характер відносин у даній сфері, адже вони складаються в процесі здійснення 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я. 

Наголошується, що форми публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я 

поділяються на зовнішні і внутрішні. Зовнішні форми спрямовані на взаємодію 

суб’єктів публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я з публічною 

адміністрацією з метою забезпечення виконання покладених на них завдань та 

функцій. Внутрішні форми - пов’язані з організацією внутрішньої роботи суб’єктів 

публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я та матеріально-технічними 

операціями, які забезпечують функціонування суб’єкта публічного адміністрування. 

Методами публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я є способи 

впливу суб’єктів публічного адміністрування на підпорядковані ним об’єкти з 

метою реалізації своїх управлінських повноважень у сфері охорони здоров'я. 

Звернено увагу на те, що методи публічного адміністрування у сфері охорони 

здоров'я залежать від особливостей керованого об’єкта та ефективності 

використання економічних чи адміністративних важелів управління.  

У підрозділі 2.3. «Державний контроль і нагляд у сфері охорони 

здоров’я» зазначено, що держава, через спеціально уповноважені органи 

виконавчої влади, здійснює контроль і нагляд за додержанням законодавства 

про охорону здоров'я, державних стандартів та умов надання медичних 

послуг, що спрямовані на забезпечення безпечного навколишнього 

природного середовища, санітарно-епідемічного благополуччя, стандартів 

медичного обслуговування та засобів медичного призначення.  

Встановлено, що в умовах роз’єднаності управління закладами охорони 

здоров’я всіх форм власності між органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування і, нарешті, власниками приватних закладів 

охорони здоров’я, функція контролю, особливо державного контролю, 

набуває особливого значення для зміцнення всієї системи охорони здоров’я і 

забезпечення її належного функціонування. 

Надано класифікацію суб’єктів державного контролю і нагляду у сфері 

охорони здоров'я та охарактеризовані його форми. 

Розділ 3. «Напрями вдосконалення адміністративно-правового та 

організаційного забезпечення охорони здоров'я» містить два підрозділи, в 

яких акцентовано увагу на досвіді зарубіжних країн щодо організації 

забезпечення охорони здоров'я та шляхах вдосконалення правових та 

організаційних основ забезпечення охорони здоров'я в Україні. 

У підрозділі 3.1. «Зарубіжний досвід організації забезпечення охорони 

здоров’я» обґрунтовано, що в умовах євроінтеграції України та наближення 

вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу, аналіз 

зарубіжного досвіду сприятиме успішному реформуванню вітчизняної сфери 
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охорони здоров'я. Підкреслено, що на сьогоднішній день такий напрям 

визначено як стратегічний, про що свідчать численні нормативно-правові 

акти з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС.  

Проаналізовані основні світові моделі фінансування охорони здоров'я до 

яких відносяться: бюджетна (державна) модель фінансування, платна 

(приватна) модель фінансування та страхова (змішана) модель фінансування. 

Вивчено досвід організаційно-правового забезпечення охорони здоров'я в 

таких країнах як Японія, США, Німеччина, Грузія, Вірменія, який полягає в 

особливостях фінансування даної галузі, встановленні порядку оплати праці 

лікарів та створенні єдиної інформаційної бази. Цей досвід може бути 

використаний в Україні. Не менш важливим є досвід Франції з систематизації 

всього масиву нормативно-правових актів у сфері охорони здоров'я. 

У підрозділі 3.2. «Шляхи вдосконалення правових та організаційних 

основ забезпечення охорони здоров'я» зазначено, що Україна, обравши 

євроінтеграційний вектор, мала забезпечити поступове наближення до 

європейських стандартів в охороні здоров’я шляхом здійснення системного 

реформування галузі. Проте прийняття Закону «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення» – це аж ніяк не реформа 

охорони здоров'я, а лише переформатування медичної діяльності, оскільки в 

цілому даний Закон не регламентує нічого, що могло б змінити стан справ в 

охороні здоров'я на краще. Реформування охорони здоров’я в Україні варто 

розпочинати із системи фінансування, а саме через запровадження 

обов’язкового державного медичного страхування, ґрунтуючись на досвіді 

історично близьких за попередньо існуючою системою охорони здоров’я 

країн-сусідів ‒ Польщі, Словаччини, Угорщини.  

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правових та організаційних 

засад охорони здоров'я, а саме: внесення змін до Основ законодавства України про 

охорону здоров'я стосовно введення незалежного громадського контролю у сфері 

охорони здоров'я, запровадження лікарського самоврядування, прийняття Закону 

«Про заклади охорони здоров'я» та створення Кодексу законів України про 

охорону здоров'я (Медичного кодексу України), який комплексно врегулює всі 

аспекти організації охорони здоров’я в державі. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

актуального наукового завдання, що полягає в узагальненні теоретичних і 

практичних аспектів адміністративно-правового та організаційного 

забезпечення охорони здоров’я в Україні, у розробленні пропозицій та 

рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері. У результаті 
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проведеного дослідження було сформовано низку висновків і пропозицій, 

основними з яких можна вважати такі: 

1. Здійснено історичний огляд розвитку адміністративно-правового та 

організаційного забезпечення сфери охорони здоров’я, який дозволив 

встановити, що регламентація охорони здоров’я в Україні бере початок із 

часів Київської Русі. Виділено шість періодів правового регулювання 

медичної діяльності в Україні: 1) X - XVII століття характеризується появою 

Руської Правди - першого писаного зводу руського права та «Церковного 

Устава» Володимира Святославовича, які регулювали питання медичної 

діяльності у Київській Русі; 2) правління Петра Великого - ключовими 

нормативно-правовими актами цього періоду, що присвячені правовому 

регулюванню охорони здоров'я, були Статут Військовий 1716 р. і Статут 

Морський 1720 p., які цілісно врегулювали питання організації медичної 

діяльності; 3) середина XVIII до початку XX ст. - створено Приказ 

громадського опікування – орган регулювання медичною справою в містах та 

прийняті посадові правила для медиків, посадові інструкції для лікарів, 

фельдшерів та повитух, а також Лікарський статут 1861 року; 4) Радянський 

період (1917-1991 pp.) – створення Народного комісаріату охорони здоров’я 

та здійснення систематизації законодавства у сфері охорони здоров’я; 5) 

становлення і розвиток правового забезпечення охорони здоров'я у 

незалежній Україні (1991 – 2016 рр.). Даний період характеризується 

прийняттям в листопаді 1992 року базового законодавчого акту - Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», який 

визначив правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони 

здоров'я в Україні і є чинним до теперішнього часу; 6) реформування 

адміністративно-правового та організаційного забезпечення системи охорони 

здоров'я (2016 р. і до теперішнього часу). Почалась реформа з прийняття 

Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» від 19.10.2017 № 2168-VІІІ, що визначив державні фінансові 

гарантії надання необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування і 

створення нового суб’єкта публічного адміністрування у сфері охорони 

здоров'я – Національної служби здоров’я України. 

2. Визначено, що зміст адміністративно-правового забезпечення охорони 

здоров’я полягає в здійснюваному впливі органів державної влади та 

місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у межах 

визначеної законом компетенції, за допомогою спеціального (нормотворчого) 

механізму, на відносини у сфері охорони здоров’я з метою забезпечення 

захисту і охорони прав, свобод та інтересів населення, необхідних для 

реалізації прав щодо збереження та зміцнення здоров’я, а також продовження 

тривалості життя населення. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
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Адміністративно-правове забезпечення охорони здоров'я регулює значна 

кількість нормативно-правових актів, різних за юридичною силою, 

функціональним призначенням, територією дії, особливістю предмета 

регулювання та ролі в процесі здійснення публічного адміністрування у сфері 

охорони здоров'я громадян. Правовою основою забезпечення охорони 

здоров'я є: Конституція України, Основи законодавства України про охорону 

здоров’я та інші закони України, що забезпечують право на охорону здоров'я, 

а також акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства 

охорони здоров’я України та інших міністерств, що мають у своєму 

підпорядкуванні заклади охорони здоров'я, органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування, а також державні комплексні і цільові 

програми з актуальних проблем охорони здоров’я. 

3. З’ясовано, що юридична відповідальність у сфері охорони здоров'я – 

це особливий порядок застосування уповноваженими суб’єктами до особи, 

яка вчинила правопорушення, об’єктом якого є здоров'я людини, засобів 

державного примусу, що виражаються у накладенні адміністративних 

стягнень, кримінальних покарань та застосуванні цивільної відповідальності. 

За характеристиками видів правопорушень у сфері охорони здоров’я 

встановлені такі види санкцій: за вчинення кримінальних правопорушень у 

сфері охорони здоров’я – штраф, позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю, громадські чи виправні роботи, обмеження 

та позбавлення волі; за вчинення цивільно-правового проступку – 

відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди; за вчинення 

адміністративного проступку – штраф, громадські роботи, конфіскація 

предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом 

адміністративного правопорушення та адміністративний арешт. 

4. Зроблено висновок, що організаційне забезпечення охорони здоров'я – 

це діяльність суб’єктів публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я, 

що направлена на створення умов для ефективного функціонування сфери 

охорони здоров'я, а також задоволення потреб громадян України на 

біологічне і психологічне благополуччя. 

5. Встановлено, що суб’єкти публічного адміністрування у сфері 

охорони здоров'я – це органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, діяльність яких спрямована на організацію і управління 

усіма складовими системи охорони здоров’я для задоволення потреб 

громадян України щодо збереження та зміцнення здоров’я.  

Класифікація суб’єктів публічного адміністрування у сфері охорони 

здоров'я включає в себе: суб’єктів, що розробляють та визначають державну 

політику у сфері охорони здоров'я та суб’єктів, що безпосередньо реалізують 

та забезпечують публічне адміністрування у сфері охорони здоров'я. 
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Система суб’єктів публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я 

складається з: Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України та інших 

міністерств, що мають у своєму підпорядкуванні заклади охорони здоров'я, 

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, 

Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, Національної служби здоров'я України, місцевих державних 

адміністрацій (департаменти (управління) охорони здоров'я) та органів 

місцевого самоврядування (відділи (управління) охорони здоров'я). 

6. Розкрито зміст форм публічного адміністрування у сфері охорони 

здоров’я, що виражається в однорідних, конкретних діях суб’єктів 

публічного адміністрування, пов’язаних зі створенням оптимальних умов для 

реалізації громадянами своїх прав щодо збереження та зміцнення фізичного і 

психічного здоров’я та соціального благополуччя. 

Форми публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я поділено 

на дві групи – зовнішні і внутрішні, оскільки в цих формах відображається 

зміст управлінської діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з питань забезпечення охорони здоров’я. Зовнішні форми 

публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я спрямовані на 

взаємодію суб’єктів публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я з 

публічною адміністрацією з метою забезпечення виконання покладених на 

них завдань та функцій (видання правових актів управління, індивідуальних 

адміністративних актів та укладання адміністративних договорів). Внутрішні 

форми публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я пов’язані з 

організацією внутрішньої роботи суб’єктів публічного адміністрування у 

сфері охорони здоров'я (підбор та розстановка медичних кадрів, розподіл 

службових обов’язків, керівництво підрозділами нижчого рівня, проведення 

нарад, інструктажів) та матеріально-технічними операціями, які 

забезпечують функціонування суб’єкта публічного адміністрування 

(діловодство, матеріально-технічне забезпечення). 

Визначено, що методами публічного адміністрування у сфері охорони 

здоров'я є способи впливу суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

охорони здоров'я на підпорядковані ним об’єкти з метою реалізації своїх 

управлінських повноважень в сфері охорони здоров'я. 

Запропоновано виділяти такі ознаки методів публічного адміністрування у 

сфері охорони здоров'я: 1) виражають зміст упорядковуючого впливу суб’єкта 

публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я; 2) залежать від обсягу 

адміністративно-правового статусу суб'єкта публічного адміністрування у сфері 

охорони здоров’я; 3) взаємопов’язані з особливостями об'єкта впливу (вид закладу 

охорони здоров'я, відповідальність медичних працівників, профілактична 

діяльність серед населення). 
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7. З’ясовано, що державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров'я – 

це діяльність спеціально уповноважених органів виконавчої влади за 

додержанням законодавства про охорону здоров'я, державних стандартів, 

критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення здорового навколишнього 

природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, 

нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я, вимог 

Державної Фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних 

матеріалів і технологій. 

Державний контроль та нагляд у сфері охорони здоров'я здійснюють: 

Верховна Рада України, як безпосередньо, так і через Комітет з питань 

охорони здоров'я, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і 

громадянина, Рахункову палату та народних депутатів; Президент України 

через Адміністрацію Президента України та її структурні підрозділи; Кабінет 

Міністрів України; Міністерство охорони здоров'я України, інші 

міністерства, що мають у своєму підпорядкуванні заклади охорони здоров'я, 

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, 

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, Національна служба здоров'я України, Державна аудиторська 

служба, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, місцеві державні 

адміністрації (департаменти (управління) охорони здоров'я) та органи 

місцевого самоврядування (відділи (управління) охорони здоров'я). 

8. Запропоновано запозичити в Україну досвід Німеччини, який може 

бути використаний щодо встановлення порядку оплати праці лікарів, досвід 

Грузії – стосовно особливостей фінансування сфери охорони здоров'я. Досвід 

історично близьких за попередньо існуючою системою охорони здоров’я 

країн (Польщі, Словаччини, Угорщини), в яких сьогодні існує обов’язкове 

медичне страхування, підтверджує, що державне регулювання системи 

надання медичної допомоги населенню у сфері охорони здоров'я, яка буде 

побудована за принципом обов’язкового державного медичного страхування, 

ефективніше, ніж державне фінансування закладів охорони здоров'я. Не 

менш важливим є досвід Франції та Казахстану зі систематизації усього 

масиву нормативно-правових актів у сфері охорони здоров'я. 

9. Для вдосконалення правових та організаційних основ забезпечення охорони 

здоров'я в Україні, в процесі розпочатої медичної реформи, запропоновано: 

- запровадити обов’язкове державне медичне страхування, яке дозволить 

створити додаткові фінансово-економічні механізми реалізації прав громадян 

на медичну допомогу, оскільки фінансування сфери охорони здоров'я лише з 

державного бюджету неспроможне забезпечити якісне медичне 

обслуговування пацієнта; 

- розробити та прийняти Закон України «Про заклади охорони здоров'я», 

який би визначив та врегулював основні правові, економічні та організаційні 
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засади створення закладів охорони здоров’я, а саме: чітку класифікацію 

закладів охорони здоров’я, їх організаційну структуру та фінансові основи 

функціонування, у зв’язку з автономізацією закладів охорони здоров'я; 

- законодавче закріплення незалежного громадського контролю у сфері 

охорони здоров'я, який включатиме в себе спостереження за діяльністю 

державних органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері 

охорони здоров'я, а також інших підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності, що здійснюють медичну діяльність, з метою перевірки, аналізу і 

оцінки дій та рішень, що приймаються ними, шляхом доповнення Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» статтею 22-1 

наступного змісту: 

Громадський контроль у сфері охорони здоров'я  

1. Громадський контроль якості і безпеки медичної діяльності 

здійснюється громадськими комісіями з контролю якості і безпеки медичної 

діяльності (далі – громадські комісії). 

2. Громадські комісії створюються з метою сприяння реалізації 

державної політики із забезпечення прав громадян у сфері охорони здоров'я 

рішенням органів місцевого самоврядування і діють на постійній основі. 

3. До складу громадських комісій входять сім осіб: три представники 

громадських об'єднань, статутна діяльність яких пов'язана зі сферою охорони 

здоров'я, та чотири жителі територіальної громади. 

4. Правове положення громадських комісій та порядок здійснення ними 

громадського контролю якості і безпеки медичної діяльності визначаються 

Типовим положенням про громадські комісії з контролю якості і безпеки 

медичної діяльності, затвердженим Кабінетом Міністрів України»; 

- доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення 

новою статтею 41-4. «Відмова в наданні працівникам можливості 

проходження диспансеризації». 

Відмова працедавця звільнити працівника від роботи на час, необхідний 

для проходження диспансеризації, із збереженням на час проходження 

диспансеризації місця роботи (посади) і середнього заробітку за місцем 

роботи відповідно до трудового законодавства, тягне за собою накладення 

адміністративного штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

- вилучити статтю 44 «Незаконні виробництво, придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин 

без мети збуту в невеликих розмірах» із глави 5 КУпАП «Адміністративні 

правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я» та включити її до глави 15 

КУпАП «Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений 

порядок управління», оскільки адміністративні проступки, передбачені 

статтею 44 КУпАП, безпосередньо посягають на встановлений порядок обігу 
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в Україні наркотичних засобів та психотропних речовин і опосередковано – 

на здоров'я людей; 

- запровадити лікарське самоврядування, яке демонополізує та децентралізує 

адміністрування у сфері охорони здоров’я шляхом залучення органів лікарського 

самоврядування до врегулювання організаційних, кваліфікаційних та етичних 

аспектів здійснення професійної діяльності лікарів; 

 - прийняти Кодекс законів України про охорону здоров'я (Медичного 

кодексу України), який дозволить комплексно врегулювати усі аспекти 

охорони здоров’я. 
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АНОТАЦІЯ 
 
Гомон Д.О. Адміністративно-правове та організаційне забезпечення 

охорони здоров'я в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право». – Одеський державний університет внутрішніх справ, 
Одеса, 2018. 

Робота присвячена комплексному дослідженню адміністративно-правового 
та організаційного забезпечення охорони здоров'я в Україні. Проаналізовано 
зміст поняття «здоров'я» та генезис розвитку адміністративно-правового й 
організаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я з часів Київської Русі і до 
теперішнього часу. Досліджена сутність понять «адміністративно-правове 
забезпечення охорони здоров'я», «організаційне забезпечення охорони здоров'я» 
та види юридичної відповідальності у сфері охорони здоров'я. Проведено 
співвідношення понять «державне управління» та «публічне адміністрування». 
Розглянуто систему публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я. 
Визначено та охарактеризовано зміст та види форм і методів публічного 
адміністрування у сфері охорони здоров'я. Приділено увагу значенню 
державного контролю і нагляду у сфері охорони здоров'я. Проаналізовано досвід 
зарубіжних країн щодо організації забезпечення охорони здоров'я та 
запропоновані шляхи вдосконалення правового та організаційного забезпечення 
охорони здоров'я в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду та можливостей 
його адаптації в нашій державі. 

Ключові слова: охорона здоров'я, адміністративно-правове 
забезпечення, публічне адміністрування, системи фінансування охорони 
здоров'я, Кодекс законів України про охорону здоров'я 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Гомон Д.О. Административно-правовое и организационное 

обеспечение здравоохранения в Украине. – Квалификационная научная 
работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Одесский государственный университет 
внутренних дел, Одесса, 2018. 

Работа посвящена комплексному исследованию административно-
правового и организационного обеспечения здравоохранения в Украине. 
Проанализировано содержание понятия «здоровье» и генезис развития 
административно-правового и организационного обеспечения в сфере 
здравоохранения со времён Киевской Руси и по настоящее время. Исследована 
сущность понятий «административно-правовое обеспечение здравоохранения», 
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«организационное обеспечение охраны здоровья» и виды юридической 
ответственности в сфере здравоохранения. Проведено соотношение понятий 
«государственное управление» и «публичное администрирование». Рассмотрена 
система публичного администрирования в сфере здравоохранения. Определены 
и охарактеризованы содержание и виды форм и методов публичного 
администрирования в сфере здравоохранения. Уделено внимание значению 
государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения. 
Проанализирован опыт зарубежных стран по организации обеспечения охраны 
здоровья и предложены пути совершенствования правового и организационного 
обеспечения здравоохранения в Украине с учётом зарубежного опыта и 
возможностей его адаптации в нашем государстве. 

Ключевые слова: охрана здоровья, административно-правовое 
обеспечение, публичное администрирование, системы финансирования 
охраны здоровья, Кодекс законов Украины про охрану здоровья 

  
SUMMARY 

 
Gomon D.О. Administrative and legal provision of health care in 

Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 
Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.07 "Administrative 

Law and Process; finance law; information law ". - Odessa State University of 
Internal Affairs, Odessa, 2018. 

The work is devoted to the comprehensive study of administrative-legal and 
organizational support of health care in Ukraine. The content of the concept of 
"health" and the genesis of the development of administrative and legal support in 
the field of health care from the time of Kyiv Rus and to date has been analyzed. 
The essence of the concepts "administrative-legal protection of health care", 
"organizational provision of health care" and types of legal responsibility in the 
field of health care are investigated. The correlation between concepts "public 
administration" and "public administration" is carried out. The system of public 
administration in the sphere of public health is considered. The content and types 
of forms and methods of public administration in the field of health are defined and 
characterized. The attention was paid to the significance of state control and 
supervision in the field of health care. The experience of foreign countries in the 
organization of health care provision is analyzed and ways of improving the legal 
and organizational provision of health care in Ukraine are taken into account taking 
into account foreign experience and possibilities of its adaptation in our country. 

Key words: health protection, administrative-legal support, public administration, 
health financing systems, the Code of Laws of Ukraine on health care. 


