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дарсышх доrоворш впзначаються
за.т1ежно вi,т1 особ.тшвостеir га.1узi

гос110;1,1рюпання, ви;rу госпо,�:арсько1 rriяль
ностi. еконол1iчно1 форлш рсзультатiв гос
под<1рювання т;� особл1шостсй суб'Е"ктiв.
:'lliЖ ЯЮ!.\1![ ВJШIIЮlЮТЬ 1·ос1юпарсr,кi вi:1110-
СШП!. 

У госпо;rарсько.\IУ закшюд,шствi нсл1;1с
п1ецiаль1шх нор,ч, що рсгуrлюють договiрнi
вi,1,1юс111ш Cl.\!C :,' галузi охорошr з:1оров'я.
Госпо,1арськi ;1огово1ш, що iснують в за:ша-
11снiir сфсрi, характrрrrзуються ве.1111(010
piЗJ!O:\liJ![iTIIiCTIO i ];\[ llf)I1Тa.\1a1шi Я]( зага.1ы1i
в.:rаспrвостi, та1( i нсвнi вi;1.\1iшrocтi, що /IО
зво.1}1ють вi;101,рсл1:1юватн i\: о.11ш вi�I сц1ю
го. Н сзважаюч11 на наявнiсл, заг;�.·1ыr1rх
ознак та вiд,\Iiшrocтei'r господарсышх до
гиuорiв, однkю iз ocrroш11rx проблел1 за
.1шн�аЕ:п,ся внзначешrя кола учасш1кiп ЦIIX 

;юmuupiв. 
Дослiджсшrю даIIого шпання щшдiля

ють увагу вчснi-пр<11юз1rсшцi J\1. 13рапшсь
к11й, О. Вiшш1,, 13. В1Iтрянськ11ii, I3. Луць,
В. l\lаыутов, Н. Са[liахыетова, Л. СсргЕ:Е:В.
С Суханов, I. Спас1Iбо-Фатсt1за, IО. Толстой,
В. Щсрбшrа та iн. У роботах зазначсшrх
учсшrх внснiтлюються проблелш суб'н:пю
го сr,.ыду господарсышх договорiв, але не
пр11дiляЕ:ться пост;�пrьо унапr лослiд>кенню
нробле:--1 уюыдення господарсьюrх лоrово
рiв iз негоспод<1рюю•пшII суб'Е:кта.\Ш - юр1I
щ1чшш11 особюш. 

Метою цici статтi е дослiджешrя особт1-
rюстсi1 )'Часшшiв l'ОСiтодарсько-rrоговiр
них вiднос1п1 у гa.1)'Ji охорошr здорnв'я, а
також аналiз догопiршrх взаЕ'i\IОI3iдносшr
:чi>к суб'с1;:та:-.н1 госrтсцарювання i окрr
\111;-..ш нс1ос110;1арюючнл111 суб'сктю111 
юрнднчшrлш осо(J,ш11. 

За1 ,шыювiдо:-10, що господ;�рсысi доп)
пори та iншi угоди, псредбаченi з;�конолr. <1
також угоди, не персдб;�ченi закоrю:-1, а.:гrс
такi, якi iiшry нс Су'псрсчать, е однit10 i:1
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пi;rстав вшшкнення госпо;1арського зо
бов'язання. IliдCVi\IOR\'IOЧJI огляд госпо
дарського закоIIО;�аrзст�а, В. IЦербшrа з;�
зн<1час, що господарсы,о-пр,шовi зобов'яз;�II
ня .\!ОЖ,УТЬ ШIШIKaTJI ;\liЖ суб'скта;-.ш госпо
ларювашrя, :зазначсшrлш у ст. 55 Госпо
,тrщхы<ого кодексу (;щлi - ГК) Украiшr, не
госполарюючII:-.ш суб'скт<1.\Ш - юрищrчшr
;,.ш особашr, ;1 т;�кож органа:'.ш дсрж,ш1ю1
вл;�д11 i органа:-.ш ыiсцсвого с;:шовряrrуван
IIЯ, н;1,1iлсш1:-.ш госполарською ко:--шс
те1щiоо. Якщо лшi'rново-господарськс зо
бов'язанrrя вш111к;�с л1iл( С)'б'скта:'.ш гос1ю
,1арювашrя ;�бо лriж суб'скт,шн госполарю
в;1н11я i нсгосподарююч1шн суб'Е:кта:'.ш 
юр11/щчн11;,.11r особалш, зобов'язаною та уп
р,шнс1rою сторонаын с вiдпсшi;що боржшrк
i кредитор [2, с. 250]. ПpII цьо:-.1у r·осrю
дарськi договорн укл;щаються за 111ышr.-ra
.\I1r, вста!IОВ.'[СШIЛШ Цнвi.:а,ШI;\[ КО,'(СКСО.\1
(да.:1i - ЦК) У краiшr (п. 7 ст. 179), 3 ураху
ванюш особл11востсii, нсрс,сrба 11с111ш11 ГК
та irш11ш11 нор;-.1апш1rо-правошш11 акталш
щодо окрслшх вндiв л.оговорiв. )' тoii же час
згiдrю iз ст. 627 ЦК сторош1 ш1равi укластн
догоI3iр ЯI< персдбачеш1i'�, ТШ( i не псрсдба
чешrй законоч або i11ш11:'.11r праrзовплш ак
талш, а та:кож т;�юrй, у якш1\' .\riстяться елс
ыснп1 рiзшrх догоrзо1;iв. ТоGто, з одного бо
ку, нсыовбп вiдсутш1 нrо6хi:rнiсть обов'яз
кового окрелюго рс1·у:1rовання ,1оговiрrтх
uiднопш салrе у г;L 1\'Зi охорошr здоров'я.
Але необхiднiсть спе111[фi•rного нравового
регулюв;�ння днкт)ттыя i11ш1шн суб'скт
шrлш особтшостя;,.111. rюв·яз,ш1I:-.ш з галуз
зю oxopomr здоров·ч ю( такою, з ;\!Стою :за
безпечсшrя вce(ji '!Iroгo з<1х1Iсту учасшrкiв, в
особi зак.1а;1iп охорон11 з.1оров'я, а також
створеншr с11ршiт.11rв1!х уыов :1ля залобi
гання I!CВIHJ)[J,\]ll[IO або IICIIaЛCЖIIO.\I\.' ВIIКО

наншо гопrо.-1арс1,юrх зобоu'язань ·з боку
iш11oi' CTOJIO!ll[. 

За :ю1�тр11н;1:1ьнrrы m1:значеш1я:'.1 ;10го
вiр11а 11равос:·6'сктнiсть як ;110жл�шiсть нис
Т)'П,П!r на 6оцi однiЕ:i iз сторiн договору аку
.\1:·.1юс )' собi ц�шi"1ыrу право- та дiсзпат-
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нiсть, бсзпосередньо пов'язана iз статусшr 
особп як суб'Екта господарювапня i зале
жить вiд {юго загально1 господарсько1 кш,1-
пстенцi'i. У галузi охоронн здоров'я, як пра
вило, на мо:.\lент вшшкнення договiрноi" 
правосуб'ектностi с_уб'Ектiв медпчно1 та 
фар�1ацсвп1чно1 практики вказуЕ .1iцснзiя 
на здiйспення вiдповiдного впду дiя.1ыюстi 
або для лiкувально-пофiлакпrчннх зак
ладiв державно� та комуналыrо1 фор�ш 
власностi факт дсржавно"i рсестрацil ( кpil\l 
дiяльностi, пов'язано'i з контрольовашшн 
речошшами), а також факт укладешrя вiд
повiдшrх договорiв - якщо i'r.1,сться про ую1а
дення субдоговорiв, а також, при пеобхiд
ностi, на5шнiсть у сторiн правовста11ов.1ю
юч11х документiв. Отжс, у господарсьюrх 
:юговорах голошшми слемента�ш договiр
но'i правосуб'<:ктностi с загальпа госшщар
ська кшшстенцiя сторiн, а також сук�'П
нiсть прав та обоп'язкiв, прпйнят11х на себе 
сторошшн договору, що об'Е"ктшювана в 
договiрпi умови. 

Вiдповiдпо до Основ законодавства Ук
раi"шr про охоропу здоров'я (ч. 2 ст. 16) зак
лад.и охоро,ш здоров'я ыожуть створюватJJ
ся гроыадяна�ш та Ю]Шднчш,�ш осоG;нш J 
piЗШil\11! фор�ш�ш 13.laCHOCТi. а Cl�IC: ;'[Ср
жашю'i, кол1ун,L'Iыю1 та пршзапrоi. а такш1; 
згiдно з ГК (ст. 93) люжуть iснувата у ш1-
глядi Пi.J.Пl)JIOlCТJЗ f(OЛCKТJШJIO'i влaClJOCTi, 
тобто як корпорапшнс або унiтарнс пiд
прII€1\Iство, пю дi€ на оснопi ко.11скпш1ю1 
власностi засношшкiв. У галузi охорош1 
здоров'я, як правило, однi€ю iз сторiн гос
подарського договору € заклад охорошr 
здороrз'я, яюп':'1 можс матн статус юрнднчноi 
особн або не матп {юго, тобто iснуват11 як 
фiзпчна особа, що зарсЕ'стрована н;1.1сжшш 
ЧШЮ�I як суб'€КТ нiдЩШСМНJЩЬКОl дiяль
ностi. Заклад охорошr здоров'я �южс бут11 
також структуршrм пiдроздi.1ом будь-якого 
iншого суб'€кта господарювашrя, стrзорс
шш для шrрiшення Гюго со1�iа.-1ышх зав
дань або з метою отрш1ання прнбутку. П рн 
цьо1\rу заклади охорош1 :здоров'я у вш·лядi 
структуршrх пiдроздiлiв суб'о--:тiв господа
рювання не �южуть внступат11 я1--: са�юстНi
на сторона госпощ1рського договору. У да
ному контекстi слiд акцентуватн �'вагу на 
тШ обстатшi, що вiлособлс1шй пi;rроздiл 
�iaE праrзо укладапr господарськi договори 
.1ишс в межах сво'iх пошюважень та :шшс в 
iнтерссах органiзацil, до яко1 вiн пход1пь. 
Наведснс означаЕ', що rзiдособленшсi пi:rроз
дiл у сфсрi договiрноi дiялыюстi факпrчно 
внкопу€ прсдставшщькi функцi"i. аджс, на 
вiдмiну вiд 11оте1щШ1111х сторiн господарсь-

ю1х договорiв. вiн рес1:1iзус нс госгюдарсь
ко-договiрну правосуб'н:тнiсп.,, а договiрнi 
повноваженшr. Осташri, на вiд�1iну вi.-r до
говiрноi' правос�'б'екпюстi, окреслюють 1--:0-
.10 договорiв, ук.1адс1шя ЯЮIХ ДОЗIЗОЛЯСП,СЯ 
прс;�сташшку в силу закону, ад�1i11iстрат1ш-
1юго акта, договору або довiрсностi [!i ]. 

У 1·осподарському законодаrзстrзi ( ст. 3 
ГК) нiд господарською дiяль11iстю 1юз�·
мiють дiя.'11,нiсть суб'ектiв госпо;щрюrзання 
у сфсрi С)'Спi.�1ыrого вщюбшщтва, с11рш10-
вану на в11готоплення та рсалiз;щiю нро
ду1щil, Вl!КОШШIJЯ робiт ЧII надання ПОСЛ.УГ 
вартiсного характеру. що мае цiIIOB)' ш1з1rа
чснiсть. Якщо така дiяльнiсть спрялrоrзана 
на досягнешrя ско1ю�riчш1х, сопiс1лr,ш1х ре
зулыатiв та отрнмання щшбутку, то вопа € 
пiднрношпцтrзом (ст. 42 ГК). 

Пiдпрпоrшщькою дiя.1ьнiстю заii�tа
ються тi закла.пл охоро,ш з;юров'я, що нада
ють л11шс i\lC'ШPШi пос.:1уп1 вартiс1101·0 ха
рактеру або заii1'>�аюп,ся ш11юGшщтвол1 та 
рсалiзацiсю лiкарсышх засоuiв з дотр1шан
ням .1iнcн:3iiiн11x шrыог. Таюш чшюм, зас
.1:тов:·€ па :·ваг:' наданс О. I3iншп( в11зна
чен11я суu·псгiв гос110.1,1рсы.,:01·0 11ра1за (гос
подарсы;11х правовi;щосш1 ). яi-:i i\lОЖ)'ТЬ 
ВСТ)'Пат11 �· Gy:o,-я1{i госпо;�арсы�о-.-юl'Овiрнi 
вi;[IIOCJШII -- нс Y'Ii1CIIIШI1 ГОС[IО..Iарс1,ю1х 
вiд1юс1ш, що безпоссрслrrьо здiiiснюють 
господарп,ку дiнлыriсть або )1 Прав:шюп, та
кою дiяльнiстю, створснi у вста1юв.:н.•нол1у 
законо�1 порядку, м:1ють необхiлнс д:,я 
здiik11сш1я тако1 дiя.тrьностi �iaiiнo i во
лодiють господарсышю правосуб'сктнiстю. 
Прн цьо�1у обсяг гос11о;Lщ:Jс1,ко·i прапо
суб'€кпюстi учасшrкiв госrюдарсью1х 11ра
вовiдноспп фiксусться в законi та в Ух уста
новчпх докулrснтах i залсж1пь rзiд правового 
титулу �ra1111a, виду та характеру дiялыюстi 
lЗ, с. 59]. Ллс щш rзстановленнi ко.:1а учас
ш1кi13 господарсько-договiршrх вiднос1ш нс 
l\lOЖШt не ПОГОДJIПIСЯ з ТОЧl<ОЮ зору В. Мi
лаш щодо нспос.1iдо1шого закоподаrз,юго 
ш1значсш1я пекш1срцi11ного суб'екта гос1ю
дарюва1111я та вiдсутностi ро:щсжувашш 
мiж 11ш1 та нсгос110дарюючш1 С)'б'сктол, [4]. 

Нско�1ерцШне гос11одарюваш1я дiiicнo с 
ол.шш iз видirз госнодарсько"i дiнлыюстi 
(ст. 52 ГК) � це са�юстНiна сш:тсл1ап1чна гос
подарська дiяльнiсть, що здiiiсшосться су
б't:кта�ш господарюпапня, снрямована на ,10-
сягнення еконш1iч11нх, стфt1ышх та iнш11х 
результатiв без мсти одер,кання прппутку. 
Нсколrсрцiйна госпо,тщрська ,1,iяльнiсп, :щШс
нюсrься суб'скталш госнодарювання дср
жашюго або ко�1ушtпыюго сскторiв еко11ол1i
ки, п яюrх заборопясться пiщ1р1101ш1цтво. на 
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основi рiшення вiдповiдного органу держап
ноi влалл чп l\Iiсцепого с,шоврядування. 

У ст. 86 ГК наведено конкретний перелiк 
нско:,,1срцiйпих суб'fъ:тiп господарювання: 
об'Е:'днання гроыадян, рслiгiйнi органiзацii 
та товариства спож1шчоi кооперацii. Крiы 
тот, якщо викорнстопупати прш-щпп ана
логii права, то 6лагодii1нi органiзацii, особ
.. ,uшо тi, що функцiонують в га.пузi охорошr 
здоров'я у тrглядi лiкщшяшrх кас, також 
пошшнi бути вiднесенi до неко:,,1ерцiйнпх 
с:уб'сктiп госпо;�,арюпання. Вiдповiдно до 
Закону Украiни <<Про благодiйництво та 
благодiiiнi органiзацii>> благодШною органi
зсщiею шr:шаеться нсдсржавна органiзацiя, 
яка здiйснюс благодiйну дiяльнiсть в iнте
ресах суспiльства або окрсыих катсгорiй 
осiб без :,,1еп1 одержашrя прибуткiв вiд цici 
дiялыrостi. Бла1'одi(ша органiзацiя (ст. 20) 
;,.1ае прапо здii'!снюпати непрпбуткову госпо
;щрську дiяльнiсть, спряыовану на рсалi
�3анiю 11 статупшх цiлей i завдань. Здiйснен
ня б.ыгодШ1шып органiзацiяыи дiяльностi у 
ШlГс'ТЯдi надаННЯ ПСП!ШХ ПОСЛ_УГ (ПНКОНаШIЯ 
робiт), що пiд.пягають обоп'язковНi серпr
фiкацiI або лiцс1rз)rваш1ю, допускасться .111-
ше пiсля сертнфiк,щil або лiпснзування в 
установлс1ю:,,1у заКО!IОД,ШСТВО:\[ порядК)'. 
Тобто благодШнi органiзанii з.:riйснюють дi
яльнiсть в ыежах пiдтрп:,,1ашrя своеi матерi
а.iп,но·i ос1юш1 функцiонування та виконан
ня своiх статутних цiлей та завдань. 

:vfсднчнi закладн дсржашrоi та коыу
Ш1Лыю1 фopl\III власностi, що повнiстю або 
частково фiнансуються з бюджету, також 
здiйснюють свою дiялыriсть на тrконашrя 
своI°х статуп-шх ]liлcii i завдань та надають 
безоплатну ыедпчну дoпol\Iory в l\Ieжax 
Програ;-.ш подання гршrадянаы гарантопа
ноi державою безоплап-ю1 ысдичноi допо-
1\IОПI, затверджено1 постанопою Кабiнету 
Мiнiстрiв Укра·iни пiд 11.07.2002 р. № 955, 
або платнi ыедичнi послупr, якi виходять за 
межi меднчноi допоl\юги для пiдтр1шання 
свОЕ:'i оснопи функцiонування. 

Iнодi в галузi вшшкають нспорозумiння 
щодо статусу закладiв охорони здоров'я у 
зв'язку з використанням термiна <<заклад.И>> 
стосощ-rо комерцiйних господарюючнх; су-
6' Е::ктiц. Згiдно же iз Класифiкацi€ю органi
за]liйно-правових форм господарювання, 
затвердженою наказом Держстандарту Ук
раiни вiд 22.11.1994 р., заклад, установа 
це органiзацШна структура, яка не зай
маЕТься пiдпри€мницькою дiЯJ:ц,.нiстю

1 
а фi

щщсувщщя робiт, цщ:{�щц-щ� ё п Д\Я.ТЦэ� 
нiстю, здiйснюЕТься за рахунок асигнуван.f:1

1 

що видiляються з державного бюджету або 
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з мiсцевого бюджету ад:,,1iнiстративно-тери
торiалышх од1ш1щь. 3 iншого боку, якщо 
установа ( органiзацiя) не € одержувачем 
коштiв бюджету, а вiдповiдно до укладених 
угод внконала д.1я бю,1жстно'i установи ( ор
ганiзацй) або одсржувача вiдпопiднi роботи 
( послуш тощ о), то тап пiдприсмство (ус
танова, ор1·анiзацiя) нс включасться до ые
рсжi розпорящшкiв бюджепшх коштiв i ра
хунки тв органах Державного ю1зна1rейст
ва не вiдкриваються. БюJ.жстна установа -
пе орган, установа ч11 органiзацiя, впзначе
на КонсппупiЕю Украiш1, а також установа 
чп органiзапiя, створена в установлсному 
порядку органами державноi в.:rади або 
органами мiсцевого самоврядувашrя, яка 
повнiстю утриыусться за рахунок вiдповiд
ного бюджету. Бюджетнi установи Е нспри
бутковш,пr [ 1, с. 68--G9]. 

Таюrм чино:,,1, Ateдuч1ti заклади, и�о пов
нiстю або частково фillallC!JIOmьcя з бюдже
ту, благодiйlli оргстiзацii" в галузi охорони 
здоров'я у виглядi лiкар1tя11их кас здiйсню
ють свою llеко.нерцiйщ; дiяльнiсть як негос
подарюючi суб'Ею1ш. Крiы того, до зазначс-
1rого перс.1iку серед закладiв охорони здо
ров' я :,,10ж1-rа включипr науково-:медичнi 
зак.1;ц11, що повнiстю або часткопо фiнан
суються з бюджету, а серед органiзацiй та 
установ, що працюють у структурi МОЗ, 
ыожна включ1пн, наприклад, Держiнспск
цiю з контролю якостi лiкарських засобiв та 
Державну СЕС. Зазначенi органiзацii та
кож здШсшоють дiяльнiсть в межах нiдтри
l\Iашrя свос1 ыатерiальноi основп функцi
онувашrя та внконання своiх статуп-шх цi
лей та завдань i ЮLТJежать до некоыерцiйних 
нсгосподарюючих суб'сктiв. 

У ЦК ( ст. 81) в основу клашфiкацil бу
ло покладсно принщщ подiлу на юридичнi 
особи публiчного та приватного права. Пср
шi здiйснюю гь спецiалыri функцii, не обу
мовлснi ix участю у щшiлыюму оборотi, 
ыiнiстерства, установи соцiальноi сфери, 
культурно-освiтянськi зак.пади тощо. Iншi 
створюються за iнiцiапшою приватних осiб 
на договiрних засадах. Тобто юридичнi осо
би публiчного права € унiтар1щ:,,ш та засно
вуються i створюються в розпорядчому по
рядку державними органами; або органами 
мiсцевого самоврядування, якi також € 
юридичними особами публiчного права. 
У тако:,,rу випадку заклад.и охорони здо
ров' я державноi та коыунальцоi власностi, 
як такi, що задоволы-щють пщреби певних 
rруп ц�rеленн�, �tдщ)(;ЯТ:\:J(Щ до wридич1--щ� 
осiб публiчнога :права. Якщо вщшристову
вати класифiкацiю юридичних осiб публiч-
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ного права, запропоновану I. Бiрюкошrм, 
виходячн iз джерел i:x фiнансування (юри
дичнi особи, що перебувають на госпо
дарському розрахунку, мають закрiпленi за 
ними основнi й оборотнi засоби та са:.\!о
стiйний баланс; юридичнi особи, що пере
бувають на державному бюджетi та :-vrають 
са�юстiйний кошторнс, керiвники яю1х ко
ристуються правами розпорядннкiв кре
дитiв; юридичнi особи, що фiнансуються за 
рахунок iнших джерел i мають саыостiйш1й 
кошторнс i саыостiйшrй баланс), то необ
хiдно пiдкрес1шт11, що юриднчнi особи пуб
лiчного права можуть бути як коыерцШш1-
ми, так i нскомерцiйниыи суб'екта:-vш госпо
дарювання або негосподарюючими суб'ек
тами - юридичними особами [5, с. 66]. Так, 
серед закладiв охорони здоров'я здiйсшо
ють комерцiйну дiяльнiсть, як правило, 
фармацевтичнi заклади державноi та кому
нальноi: форми власностi. Отже, при роз
глядi ко.1а учасшrкiв господарсько-дого
вiрних вiдносшr у галузi охорони здоров'я 
необхiдно розглядати права вiдповiдш1х С)'
б'ектiв саые у суб'ективно;-.1у зю1ченнi. То
му, перш за все, серед учасшrкiв господар
сько-правошrх вiдносш1 JIOЗГc'IЯIIc;-.10 заК.'Iil
ди охорони здоров'я, що функцiонують як 
негосподарюючi суб'скпr - юридичнi особи 
публiчного права, а са.мс медичнi закл;:�дн, у 
rшглядi лiкувально-профiлакпrчшrх зак
ладiв, що повнiстю або частково фiнансу
ються з бюджету. Це пов'язано з особлив1ш 
порядком укладення договорiв, в яюrх одна 
сторона - це негосподарюючий суб'скт -
юридична особа публiчного права. 

Так, на сьогоднi у галузi охорони здо
ров'я псреважна бiльшiсть зазначеюrх за
кладiв при укладеннi господарських дого
ворiв обов'язково застосовуе норматпвпо
правовi акти, що вiдображають особливостi 
закупiвель i поставок товарiв, робiт i послуг 
для державпих потреб. Основншr докумен
том, що регулюе цi вiдносшш, е Закон Ук
раiни <<Про закупiвлю товарiв, робiт i пос
.1уг за державпi кошти>>. Крiы того, ГК (п. 2 
ст. 264) передбачасться особливiсп, поряд
ку здiйснення поставки продукцil для дер
жавних потреб та регламентовано, що ре
а.1iз;щiя суб'екта;-.ш господарювання товарiв 
негосподарюючим суб'скта;-.1 здiйснюеться 
за правилаыи купiвлi-продажу (п. 6 ст. 265). 

Звернеыо увагу на особлшзiсть суб'скпrо
:-о складу договорiв закупiвлi товарiв, робiт i 
:�,х.1уг для дсржавшrх потреб, де однiсю iз 
.·торiн обов'язково виступають оргашr дер
:;авноi владн або �1iсцевого са:-,rоврядуван
:я i пiдпорядковапi i:м устансыи ir оргапiза-

цii, а також установи, органiзацii: й пiд
приемства, уповноваженi органа;-.ш вико
навчоi' влади та мiсцевого са;-.юврядування 
здiйснюватп закупiвлю товарiв, робiт i пос
луг за державнi кошти. Характерною особ
ливiстю зазначених договорiв е спецiальнi 
iстотнi у�юви, до яю1х, кpi�I псредбачешrх 
ГК (п. 4 ст. 180) наi'шенування, кiлышстi та 
вимог щодо якостi, належать, IIащшклад, :v· 
втшадку укладення договору поставки, та
кож цiна та строкJI пост;:�вюr. Тобто mrшc за 
у;-.юшr ix узгоджешrя господарсьюrй Щ)ГО
вiр вважапr>СЯ укладе1-пш. Ллс заслугову
ють ю1 увагу ыожливi зыiшr учасшrкiв гос
подарсько-договiрннх вiдносин в рез:v1ль
татi пракпrчноi реалiзанi'i проекту Е'С 
<<Фiнансувашrя управлiшrя у сфсрi охоро
шr здоров'я УкраiIШ>>, що вiдбувапься в де
яких рсгiонах Укра11ш. З;-.1iст його в то�1у, 
що на базi лiкувалыю-профiлакпrчшrх за
кладiв комуна.Jrьноi: форми власIIостi ство
рюються комунальнi нсприбутковi пiдпрII-
01ства. Зазначенi закладJI охороr-ш здоров'я 
втрачають стат:vт бюджспшх уставов та 
mrг-.:.1ючаються iз псрс.1i1,:у розrюрядшrкiв 
бюджетш1х 1-:011пiв, 1rю тягнс за собою прн
пш1с1шя обслуговування з боку Державно
го казначеi'�ства. I Ia шrконання ц1,ого про
екту вiддiли охоропи здоров'я райошrх дср
жавних ад;-.1iнiстрацiй у межах фiнансуван
ня та власних, розроблених самостiйно на 
базi реко�1ендовашrх, мсдичних стандартiв 
укладають договори на надання медичш1х 
послуг. За;,.10вшп-:ш1 медичних послуг для 
територiа.тrьноi' гршrаюr району виступають 
органи внконавчоi владrr районного рiвня, 
а виконавцем - ко;-.rунальне непрпбуткове 
пiдприемство, створспе на базi ра(юшюго 
комунального лiкува.Jrьно-профiлакп rчн о
го закладу [6]. 

Слiд зазначнти, що чш-ше законод_ав
ство мае дсякi протJiрiччя стосошю 1101клн
востi уклал.ення договорiв ;-.riж органаын 
виконавчоi влад1r та 1-:о;-.1у11с1.1ы-шыи нспр11-
буткошrl\ш пiдпрноrстваыи на виконання 
зазначеш1х ;-.1сднчшrх 11ослуг. 

Так, вiдповi,1но до Закону Украiшr 
<<Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за 
державнi коштн>> послуга - це будь-яка за
купiвля, крi;-.1 товарiв та робiт. включаючн 
пiдготовку спсцiалiстiв, забезпечення тран
спортом i зв'язко;--.1, освоення тсхнологiй, 
науковi дослiдження, мсднчнс та побутопе 
обслуговунашrя. Лле в розглядув;:�1ю;-.1у ш1-
падку фт:пmч1ю здiйстоппься перехiд вiJ 
фiытсува1mя л i кува.1ы10-профi.rzаю1шч1tого 
зшиzаду до фi1ю11сувштя 1шдат1я бrзon:zam
llOi' ,недич7lоi допо,нош. Тобто договорн на 

37 



травень 2006 

впкошншя меднчнпх послуг фактично по
вшшi укладатися лишс .ыiж кш1упальшш 
нещшбутковим пiдпрш:ыством та пацiЕ:н
ТО:'\1 або кiнцешш спожнвачеI\1 згiдно з нака
зом Дсржко:\1стату Укра1ш1 «Про затвср
дження форы державноi стапrсп1ч1ю1 звiт
ностi з облiку послуг� вiд 15.11.2001 р., де 
послуга впзнача€ться як дiяльнiсть суб'Ек
тiв, що набувас матерiалыю-речшюi формн 
i 3,ЩОВОЛЫIЯ€ псвнi потреби ЗaI\IOIЗIIIIKiB, 
особастi, колекпшнi, громадськi. У будь 
яко:'\rу разi зазначентт(r заклад охоро1ш здо
ров'я функцiонус як нскомерцШна юрн:шч
па особа нублiчного права, що 11au:·,.ia ст,1-
тус суб'Екта господарювання. Л.-�е прп 
зJ1Шснсшri лiкувалыrого пронесу зак.1адн 
охорошr здороu'я у ш1гля.-1i 1�0:'\I)'ШL'rьш1х 
нснрнбутковнх пiдпр11оrств ПШ{ОI!)'ЮТЬ та
кож фушщil з псрспс;зсш1я, збсрiган ня та 
вiдпуску :1iкарсью1х засоGiв, то:-.1у, па нашу 
думку, 3 :\ICTOIO 3:'\[CIШICIIШI гос1ю.1арськнх 
rштрат, лсщi.�rыю ко:-.rуналr,нi аrпечнi зюсrа
ди щшсднапr 110 зазначсшrх пiдщл101ств у 
впглядi структурпнх пiдроздiлiв. 

Висновки 

Пiдсу:'\ювуючн викладене вище, в га1узi 
охоронп здоров'я серед учасникiв госпо
дарсько-договiрrшх вiдносин iз суб'Ектаын 
господарювання як контрагентами можна 
шюкре.шпн: юриднчнi особн публiчного 
нрава, що функцiонують як заклади охоронн 
здоров'я та здiiiснюють неко:мерцiйну дiя.1ь
нiсть як негосподарюючi суб'екп1, у шrглядi 
:'\rеднч1шх i пауково-мсщРппrх закладiп, що 
пош1iспо або �асткоnо фiнансуються з бю
джету; юрндпчнi особи публiчпого права, 
що здШсшоють пеко:\rерцШну дiяльнiсть як 
негоспо;щрюючi суб'екти, у вигдядi бла
годiiiних органiза1\Ш - лiкар11яних кас; юри
д111шi особи публiч11ого прапа, що здШсшо
ють нсr<о:'\1ерцiйну дiяльнiсть як нсгоспода
рюючi суб'Екп1 у структурi органiв шrконав
чоt влад11 - l\103 Украiшr, у внп1ядi, па
прнклад, терпторi;�.:1ышх Jiсржашшх iнcпeк
I\i(r з контро.:1ю якостi лiкарських ;засобirз та 

Держашшх санiтартшх спiдемiологiчш1х 
служб; юрщщчнi особи публiчного права, 
що здШснюють нско:\rерцiйпу дiяльнiсть як 
нсгосподарюючi суб'ЕКтн у структурi ор
ганiв викошшчоi' владн та :-.1iсцевого само
врядування у вшлядi вiддiлiп охорони здо
ров'я мiсцсвих дсржашшх ад:'\riнiстрацiй та 
внконаnчпх коыiтетiв r,.1iсцеп11х рад; юридвч
нi особ11 нублiчного права, що функцiону
ють як заклад�, охоршш здоров'я та здШсню
ють 11ско:-.1срцiiiну дiяльнiсть як господарю
юtri суб'н:пr, у mrгля;Li коыуналышх пенрн
буткових пiдприо1ств; юрнд11tшi особн 11уG
лiчного врапа, що функцiонують як закла.:щ 
охорони з,11,оров'я та здii'Iспюють кo:-.rcpцiiiнy 
дiяльнiсть як господарюючi суб'Ектн, у rш
глядi дсржавних та коr,.1унат1ышх фарыат�св
пr tших пiдпрн€мств; юрндпчнi особи при
ватного нрава, що функцiонують як заклади 
охоро,ш здорон'я та здШснюють комерцiiiну 
дiялы�iсть як господарюючi суб'ектн меднч
ноi" та фар:-.�ацсвтнчноi" 11рактнкн. 

Kpi:vr того, для юридuчщп: осiб nyблiчllo
zo пzю.ва, що здiйстоютъ дiялыtiстъ як 
иегосподарюючi суб'екти, дiють особливi 
у.мови узгодженпя господарсъко-договiршLх 
вiдносии. 
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