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у ci заборонII, ,1озво.111 та пр1ш11п1, як i 
джере:rа права, в

_ 
я

_
ю�х вон11 �1iстяться, 

утворюють у сукупносп стап1сп1чну 
·rаспшу l\!exaнiзl\!y правового регу.1ювання
.·успiлышх вiд1юпш. Бона прIIзначсна для
�Jiксацй iдеалышх ;1.юде.1еii поведiню1 учас
:.шкiв пrспiльнIIх вiдносJJн, якi .\Iаюп, з,1галь
:-юобов�язкове значення у разi 1х закрiплення
:: uентралiзоваш1х норматпвнпх джерелах
:�рава та групове або персонiфiковане зна
чения у разi закрiплення у лока.1ьно-норl\!а
пшш1х або договiрннх джере:rах права.
В юрпдпчнiii науцi розрiзняють такi вrrд11
правовпх актiв: актп правотворчостi; акпr
:1равозастосування; акт11 тлуr--1ачення; актн
реалiзацil суб'Е:кпшнпх прав та обов'язкiв
[ 1 ]. Статпстпчна часпша цього :механiзму Е:
тi.1ьки внхiдною базою для всього правового
регулювання, TOl\!Y вона не;1.шН_\'ЧС ;1.1ае :ю
повнювапrся дннамiчною часпшою. яка
включаt� в себе ко:\Iп.1екс правовнх засобiв.
поюшканпх сприяти втi.1енню в реа:rьну по
ведiнку учаснпкiв суспiльних вiднопш тпх
1деальних правовпх моделей, якi .\1iстяться у
джерелах права. Що стосуЕТься стадiй право
вого регулювання, то серед них розрiзняють:
стадiю формування та дil юрпдичшrх норм,
що регла"'1ентують поведiнку учаснпкiв су
спiльних вiдноснн; стадiю впнпкнення прав
та обов'язкiв на пiдставi юрrщичних фактiв;
стадiю реалiзацil прав та обов'язкiв; стадiю
застосування права шляхом видання iндп
вiдуального акта [2]. Правовi засобп регулю
вання вiдносин у галузi охорони здоров'я в
::.\ювах ринково1 економiки мають rрунтува
пrс я на прнншшах саморегуляцЕ госпо
.1с1рсько1 дiяльностi; слiд звернупr увагу на
посилення ролi правових засобiв локального
та iндпвiдуального характеру як прояву рин
ково1 свободи та об'Е:ктивно1 необхiдностi
вiдмови держави вiд широкого викорнстан
ня централiзованпх засобiв загального та га
.1узевого значення. Крiм того, Е: проблема
ставлення держави до пiдпрнЕ:мющькоi:
.Jiяльностi, в якiй держава одночасно висту
паЕ: в ролi пiдприп.щя та органу контролю,
не знаходячи в обох напрямах порозу1чiння
[31. 3 точки зору В. Мiлаш, механiзм право-
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вого регу.1ювання рш-1кощ1х вi:пюспн - ue 
спстеl\!а рiзнорiвневих правовпх засобiв, ор
ганiзоваш1х наiiбiльш послiдовво з :,.1етою 
належного впорядкування шrх вiдносш-1 та 
забезвечення pea.1iзaцil прпвапшх та зага.111,
носуспiльнпх iнтересiв в озн.:111енiii царанi як 
необхiд1ю1 rrepeдy.\IOBII нормального функ
цiонування всiЕ:1 р1rнково1 с11стсыи [ 4]. У га
;�узi охоронп здоров'я до :-,,iexaнiзI\ly правового 
рсгулювання вiдносш-1 з надання мед11чш1х 
або фармацевп1чш1х послу�· у значно;1.1у об
с язi залучаються неюр1щичнi нор]\ш. сфор-
1\Юванi у вiдповiднШ сферi ГОСПО.]Щ)СЬКОl 
дiялыюстi та представленi в таких фор;1.1ах 
права, як звича1 або фо1н1у.1ярне право тощо. 
ОстаннЕ у законо:rавствi пов'язупься з :.хого
вора.\ш присщання, пi.1 якюш рОЗ,\':\Iiють до
говiр. у;1.юви якого встанов.1е11i однit'Ю iз 
сторiн у фор;1.1_\'.1ярах або iнш11х стандартних 
фо1щах [.51. Не в11шцково С. А.1ексеев ствер
JЖ_\'f, шо ети:чо:югiя с.1ова «право,> може 
визначати iнше явнше, нiж юр11д1rчне регулю
вання, тобто матп неюрндпчне, безпоrеред
ньосоцiальне значення [6]. Право здатне ре
гулювати поведiнку людей, 1х дiяльнiсть, але 
не суспiльнi вiдносини, оскiльюr остшшi в11-
ражають не процес дiяльностi людей, а лише 
його форму та результат [7]. Сучасну право
ву полiтпку слiд розумiтн як органiз,порську, 
регуляторну i контрольну сферу суспi.1ьства, 
в межах яко1 здiйснюЕТься соцiальна дiяль
нiсть, спрямована головшш чrшом на досяг
нення, утримання i реалiзаuiю влади. Тому 
проб.�ема дослiдження вiтально1 безпею1 в

контекстi господарсько-правово1 полiпши 
держав11 J\IaE: об'Ектrrвнi причини, i до не1 до
лучилися вченi всiх напрямiв права, а са:,.1е 
С. АлексеЕ:в, О. Беляневпч, Д. Задпхаii.10, 
В. Мамутов, В. Мiлаш та iн. Проте в 1х робо
тах висвiтленi не всi питания. 

Метою цiei cтarri € дос.1iдження вiталыю1 
безпеки як чиннпка господарсько-правово1 
полiтикн держава в спстбri господарсько
правових вiдносrш. 

Завданнями правовоi'полiтики Е: роэв'я
зання юр1rдичю1:-,,ш засоба.\Ш соцiалыrих 
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11ро().·1с:--1: 11iх1рш1ан11.н праIЗопорядку; забез-
11с•1с1111я функцiонування гiлок дсржавно1 
н.ы.t11 i :--11пtсвого са:'lюrзрядув,шня, зв'язку 
i11,t11вi;ta. суп1i.л,ства i державн; Jабе:шечен
ш1 :--111р_\' i стаГJi.·1ьностi нсеред11нi кра1ш1 та на 
:--1iжнароднiii ,1рснi. Бона характерII::J_\'t'ТЫЯ 
т,1к11:--111 властивостями: унiверс,1:�ьнiстю; 
:цатнiстю вн.1вкп11 на всi iнст1пупi'i ,1ерж,1-
в11. чiпtсвого са11юврядування, суспi.1ьства 
i iioгo e:1e111el!TI! i .lЮДIШу; iHК.1IOЗIIRHiCТIO 
(3,'{,пнiстю необr,.1еженого прош1кнення в рiз
нi дсрж,шнi i суспi.1ьнi сферн); атр116упшнiс
тю (:--юж.11шiстю спо.1у11ення, поt�днанвя iз не-
111ывоmш11 i 11,шiть неполiтвчю1:-.ш соuiа.1ь-
11ш111 яв11щ;нн1 i фенш1ена:,ш). Правова по
.1iтика проявлявтъся у: законотвореннi; 
11р,шо:1астосува11нi; правоохоронi: н.1г.1ядi i 
ко11тро.·ti; арбiтражi ii судочннствi [R]. 

/(0111,рстно у сферi охорон11 здоров'я юр11-
.н1ч11i 1ш1в111 1юк.11�канi закрiплювапr та вре-
1·у:п,овуватн пшовi варiантн opгa11iзa11i'i та 
фун1щiон_\·нання фарыаuевтнчного рннку 
а6о р1111ку 11а:1,ання l\Iед11чш1х пос.1уг, rзпзна
,�;1п1 :--1ежi 3;1стосування неюрнднчннх норм, 
у m11·:rя.'ti. напрIIклад, Державно1 фармакопе1 
Укр,йн11 або нормапшiв надання l\1еднчно1 
:tоншюп, та показннкiв якостi мед11чно1 до
пш10п1 тощо, як саl\lостiйного правового за
соо.'' органiзанil конкретннх iн;щвiдуа.1ышх 
:т'я:зкiв у га.1_\'Зi охоронп здоров'я (серед гос
подарюючIIх або негосподарююч11х суб'Ек
тiв). шо :--южуть 6ут11 прнрiвнянi до :законо
дав'rо1 регла:-.1ентаuil. 

Господарсько-правове регу.1ювання вiд-
1юпш у га.1узi охоронн здоров'я повинно 
спюрювап1 уl\ювп для надання безоплатно'i 
l\1с:111ч1ю1 ;1oпol\I0ГII та якiсного меднчного 
06с1угоuування, запобiгання внпадкам немо
т1шон,шо1 вiдl\юнн (з боку державннх або ко
:-.1уналышх лiкувально-профiлактичних за-
1с1ёцiв) вi;t надання l\1едично1 допоl\югп, за-
6е:-з11сче1шя насt.1ення ефектпвюrl\ш, безпеч
ш1l\111 та якiсшшн .1iкарсьюпш засобами та 
вIJроба:...ш ыtд11чного призначення, створен
ня нaii6i:rьш спр11ятливвх уыов для розшпку 
фар:--1апевп1ч1-шх вщюбннкiв, з одночасним 
зах11стт1 ix вiд недобросовiсно1 конкуренцil 
тоню. Ллс внрiшнти поставленi завдання лп
шс за ДОПОl\ЮГОЮ ДIIC'ПOЗIПIIВНIIX методiв 
правового рег.1аl\Iентування неыожл11во. Хо
ча, бе:зу:-.ювно, за допомогою iмперапшного 
l\rетоду рrгулювання вiдноспн у сферi охоро
ш1 :доров'я :'lюжна компенсувати негатнвнi 
форl\111 сучаошх тенденuШ розвитку галузi. 
НапрIIк:1а;1,, як зазначено у ч. 4 ст. 9 Госпо
;1арсы.:ого кодексу Украiнн, правове закрiп
.'1сння еко1юl\1iчно1 полiтню1 держави здШс
нюпься ш:1яхш1 розроблення засад внут
рiпшьо'i га :ювнiшньо1 полiтшш у прогноз.ах 
та програ:--1ах еконш1iчного i соuiа.1ыюго роз-
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витку Укра1нI1 тай окрещ1х pcгioнiu, у щю
г1'Jю1ах дiяльногri Ка6i11сту Т\1 iнiстрiв Ук
ра1ю1, ui.:1ьоввх прогр,н1,1х еко1ючiч11ого, на
уково-тех11i111юго i сшtiа:н,1юго ро:ннпку, а 
також вiдповiдннх закшюд,шч11х актах. Пpll 
цьому ПОС'IJ.1ення HO[)l\l<ПIIВJf()J'() ЩX'Cl!IIГ_\' :\Ю
же негативно по:шач1Iп1ся на 11i:1прш :--111шit,
кiii 11нп1шаui'i у сферi охорш-ш т1оров'я, яка 
на сього;щi IН:>,1остатньо ро:нтнута . 0:tнак у 
l\1eтo,1i автоно:--rшrх рiшеш, вже :--�;к :--1iп1е 
прнвапшii iнтерес i д11спсх-J11пшне 11ача.10. :rc 
го.1овш1:-.1 засобо:\r IIравового регу.,1юв,шня с 
юр1Iд11ч1-шii до:шi.1 [9]. У заз11,1чснiii сшуапi'i. 
на дуl\IКУ О. Рнбакоrза, важ.11шо в11з11ач1п11 
:-.южлнвiсть, ресурсн правовоr по.1iтшш, а т
.1ош1е - тенденuil 11 роЗВIIТК_\'. RIIX(ЦЯЧII i:J 
необхiдностi зах11сту прав i свобо,1, осо611с
тостi :--южна вшжре�штн такi П'H,1e1rцi'i: фор
:...1ування та пос11.1ен11я право:-Jах11сного ха
рактеру дiя.1ыюстi державн: пiдrзшпення лi:1-
повiда.1ьностi ii акпшностi осо611стопi ш; 
суб'Екпшно1 у:-.ювн зах11сту й прав та свобо,т 
акумулювання потребII участi особIIстостi у 
в.1адш1х процесах; правову по.1iп1ку, яка rm
pocтaf iз необхiдностi зупш-11п1�, скор11гув,1-
п1 aвтoнol\IНIIii характер в.1ад11. зробrпн 'i'i 
бiльш вiдкрнтою iз контро.1е1 над право
творчiстю та правозастосуваю-1я:'l1; укрiп.1е11-
ня незалежностi судовнх органiв; 1юп1ж'1шя 
права. орifнтованого на особнстiсть [ 1 О) . 

Го.1овн11l\1 завдання:--1 п1ыво1ю1 по.1iп1к11 
держав11. як вiрно :зауважн.111 l\1. Панов Tii 
Л. Герасiна, t� юр11,111чне забсзпечення всьоп, 
спектру соuiа.1ьш1х рес!ю1щ. стабi.1ыюстi 
правопорядку [ 11 ). Pea.1icп1ч1111ii пiдхiд :1u 
права передбачаf iioгo а11а.1iз у 1юшткст1 
цiлеспрямованоi: людськоi· дiя.1ьностi. Пр1� 
цьому слiд розрiзняти право як яш1ще об'гк
пшно1 реалыюстi та iioгo суб't:кпшне сщшi1-
няття. 3 точки зору росiiiського дослiдш1к,: 
Р. Ромашова, право як об'сктпвна реа.1ьнiсп 
характеризуеться такнмн ознака:--ш: iСН_\'БаН
ня права не залежпть вiд безпосередш,t1: 

участi конкретного суб'Екта у пронесi пра
вотворення; дiя права не за.1еж1пь вiд су· 
б'Екпшноi оuiню1 закрiплс,шх за допшюгш. 
правовнх норм прппнсiв; реалiзаuiя праuа Hl 
залеж1пь вiд суб'Екпшного :здiiiснення, aG, 
навпаки, порушення правового пр1ш11с:. 
[12]. У рамках uього пiдходу в галу:зi охо1ю1,,, 
здоров'я, в пспектi забе:зпечення вiта.1ы1r 
безпеки, право слiд роэг.1ядпти як pezJpяmoJ -
но-о.·(оронну систе.ну, що ск.идш,ться iз .зr,
zалъно значущих нор.н, правил та cmm, -
дартiв, що прий.наються з .нетою забезпf-'· 
чення соцirиьноi стабi.1ьностi, безпеки, ро�
витку систе.ни охорони здоров'я, якi рез,zр;, -
тативно вп.нюають на суспiльнi вidнос1111> 
Отже, суб'Ект господарського права l\I,i• 
усвiдоl\rлюв,п11 обов'язковiсть 11ерсд6ачсног 
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варiанту пове.:�:iню1 з ;1,1етою J.001г11сння 
вiта:rьноi безпею1. 

Захшuенiсть iнтересiв у контекстi 11аuiо
на.1ьно1 безпею1 вк.1юч,н:· н се()е спiввiщю
шення негапшностi (прош.1iя пропщй) iз 
са;1.юю собою i спi:1ьнiстю. яке поЕднупься 
\. взапншх пропщiях загроз,ш. Прн цьоl\!у 
1снуf свобода внбору :ысобiв запобiгання 
HII:'II, бо во.1ьов11ii аспект як е:1е;1,1ент 11онятiii
но1 категорii <<безпека,> ;1,юже в11корнстовува
п1ся суб\�кт,ш11 безпекн без 6удь-яю1х обr,.1е
жень. Kp11тepiEl\I iioro всеосяжностi Е: тi.1ью1 
право r 13]. За J.ОКТр11на.1ь1111;1,1 вшначенням, 
:-· раыках концепui'i реа.1iст11чного по31п11-
вiзму як право ;1,южю1 розпядатн :шше сн
стеыу дiючнх норl\1, оскi.1ью1 cal\Je вонн за
ое311ечують резу.1ьтапш1-шii вп.11ш на суспi.1ь
н i вiдHOCII!-111, запобiгаюч11 l\IOЖ.lIIВOCTi ВII
шrкнення загроз нauioнa.1ьнiii безпеui у га
.1узi охоронн здоров'я. У свою чергу. у правi 
,южю1 вндi.11пн двi ;1,юде.1i: абстрактне та ре
а.1ьне право. В раыках абстрпктною прпва :· 
сфсрi охоронн здоров'я не ;1,1af сенсу по.:�:i.1я
т11 право на матерiа.1ы1е та процесуа.1ьне. 
оскiльк11 останнЕ становнть нор;1,1ап1вш1ii 
регламент правозастосування, що f однiпо з 
форм pea.1iзauii права та вк.1ючаЕ' в себе як 
публiчно-правову, так i прнвапюправову 
складову. У галузi охорон11 здоров'я в кон
текстi господарсько-правового забезпечення 
J.iяльнiсть суб'сктiв публiчного права у вr1-
г.1ядi негосподарюючнх суб'fктiв, а са;1,1е лi
кува.1ьно-профiлактнчшrх закладiв, ,южна 
розглядатп лише з точки зору публiчного 
права. У тoii сампii час дiяльнiсть суб'Ектiв 
публiчного права, що здiйснюють дiяльнiсть 
як суб'скт11 господарювання, - аптечнпх за
к.1адiв фактично можна розглядатн з точк11 
зору приватного права. 

Реальне право - це право у формально
норматнвному сенсi, шо представлене сукуп
нiстю формально-нормативних джерел, в

яю1х ВIIзначаються загальнозначушi правила 
поведiнки, якi закрiплюють механiзl\lи pe
a.1iзauil шrх правил та заходи юрищrчноi вiд
повiдальностi за ix порушення. Слiд розрiз
няп1 основнi та похiднi джерела, а також 
J.Жере.1а первннного та вто1шнного характе
ру. В укра1нськiii правовiй cиcтel\li основнш11, 
а також первиннюt джерело.н наuiонального 
права Е нормапшно-правовиii акт. Система 
норl\lативно-правовнх актiв утворюЕ систему 
наuiонального законодавства. До похiдних 
джерел права слiд вiднестн преuедент11, тлу
;1,�ачення, нормапшнi iнтерпретаuil тошо, а до 
вторинних - мiжнароднi акти, нормативнi 
договори, правовi звича1 тошо. Правову за
вершенiсть система iнсппуuiй набувас шля
хом правовстановлення, яке полягаЕ в уточ
неннi, доповненнi та дeтa.1iзauii основ право
вого регулювання через правила, шо впзна-

•1аються безпосередньо державою [ 14 ]. Ю. Тв
хшшров, пi;�сумовуючн норl\111 та по.1ожен
ня, шо ыiстяться в piзнrrx правов11х актах
стосовно публiчнrrх iнтересiв, розрiзняв такi
правовi засоб11: норl\lапшнi ознакr1; закрiп
ленвя прiорrпету; встановлення rapaнтiii та
порядку забезпечення; закрiплення засобiв
oxopoнrr та зах11сту, l\lip вiдповiдальностi [ 15].

При розглядi юридичних функцiй прпв([, в 
acnPкmi забезпечення вim([.1ьноi безпеки, не
обхiдно розрiзняти два напря.ни правового 
впливу: регулятивний ,n([ охоронний. У ра.11-
1..:ах периюю напря.1щ право представлш· со
бою iнстру. 11ент забезпечеиня не.найнового 
б.юиz - права на здоров'я, ([ також порядок 
створення у.нов на якiсне .недичне обслуюву
в([ ння. В ра.11ках другою напря.1tу право вп.ш
в([f на З([J1Обiшння, виявлення та переборення 
.110ж.швих зшроз нацiональноi безпеки в шлузi 
охорони здоров'я, а тт:ож реалiзацiю зrо:одiв 
юридичноi вiд11овйа.1ьностi. При цьо.1щ право 
у фун1,.:цiона.1ьно.1 1у сенсi не .ноже бути зведе
не .тше ао c_1;1,:y11нucmi джере.1. Функцiоную-
1111.н прпво .ноже бути визнане .шше у випадку 
iюю вп.шву нп суспi.1ьнi вiдносини тп нпппан
ня кшшрепи-1uх резу.1ьтатiв. 

На дуl\1ку l\1Iapкa Ван Хоfка, на право не
r,.южюшо д1шнп1ся з ycix перспектив одно
часно, оскiлькII ue прнзведе до хаопrчностi 
картннr1. Прагнення хоча 6 до часткового 
осягнення правового феномену пов'язано з 
внбором мiж певною зуыовленою часом та 
культурою перспективою та внзначеним11 
характер1rстика�ш1 права, шо вiдображають 
наiiбiльш суттевi зу;1,10вленi часоl\1 та теорiсю 
права мiркування [16]. Крiм того, ефекпш
ннii розподiл ресурсiв у галузi охорони здо
ров' я у сучасш1х умовах можтшпй завдякн 
запровадженню господарсько-правовпх до
говiрних вiдносин. Фактично саме ueii еле
мент у посднаннi iз забезпеченняl\1 автоном
ного статусу закладiв охорони здоров'я у 
виглядi юрrrдr1чних осiб публiчного права Е: 
ч11 не основною вiдмiннiстю, шо впрiзняс 
орiентованi на фiнансування за рахунок за
гальних податкiв контрактнi моделi охорон11 
здоров'я багатьох Европейських кра1н. 

Слiд наголосити, шо чинна законодавча 
база Украi'ни створюf необ.1:iднi у,110ви д.7я пе
реходу до використання контрактноi' .ноделi 
фiнансування cucmeJltU охорони здоров'я. Про
те, на жаль, через недостатню обiзнанiсть iз 
законодавством, незнання переваг uiei стра
тегii, невмiння й використовуватп i вiд
сутнiсть полiтичноi волi, договiрнi вiдносини 
у сферi державно1 закупiв.1i та постачання 
медпчних послуг не застосовуються. Хоча 
са;1,,1е uя стратегiя € пусковш1 механiзмом для 
актнвiзаuii цiло1 низка iнших управлiнськнх 
стратегiй - дeueнтpa.1iзauii управлiння ме
д11чннми закладюш, а вiдтак i фiнансово1 та 
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�'ilpaB.'Jil!П,IOJI ,1ВTOl!o:--1i:з,шi'i ШIХ :JaK.']il,'IiB. 
пiюшщення ефскп1вностi ро6оп1 постача.'1ь
н11кiв чс;r1111н11х 1юсл,vг. 110:тiпшснш-r н.1,ш�r
в,шшI ро:ш1пк�' пrсте,111 охоро1111 :з,1оров'я i 
�'ПI),Ш.1 i 11 IIЯ П[)OllCCOi\I Щ';'{IIЧ !/ОН) О()С:J�!ГОВ_У
Вс1ННЯ насс.1е11ня. :в1iш1 лrп�· в(люп111 ;\riж 
п:1ап111ко,1 та постача.'11,1111ко:--1 1юс.'1уг :з 
it·papxiчн11x на па1н11ер<ЪI(i т011ю. 

Ilaвiп, якню ко1п1ыктнi :закупiв:1i l\Iе;щч
шrх пос.1,vг вi:r6�'В<1IОТ1,СЯ в IH'l�OHK�'PCIIТl!Oлly 
cepcдOBlll!li (шо нepi;tKO ПЮПС'рiГ,lfТЬСЯ ii �т 

;1t>ржавах iJ ро:шш1сною р1111копою с1<011ш1i
кою. осо6.111шо в ci:1ыъкiii :--1iпrевоггi i пpII-
11,1iiш1i на рiвнi станiонарноi' ;rопшюпт). :ы
стоп·в,шня 11iE'i стратсгii' ,1,н· ,юж:11шiсть 
фор:--1а.·1iэ�·1шг11 процес 11.1сш�1тш11я та , vп-
1ыв.1iння i З]IOUIIТI! IIJ)O:ЗOJ)ll:'1111 ii 1 1iтк1ш11 :ю
бов'яааш-1я ггорiн ,�оговору що,10 ,1осяп1с11ш1 
конкрспшх l!i.1eii та н�1кш1а11ш1 конкрелшх 
завдаш,. А са:-.1е вс ii с к:1ю 11с,1 ;ля заое:ше
чення правоrшх i еко1ю:--1iчш1х CTII;-.1y.1iв 
пiдю1ще11ня сфекпшностi в11кор11стання ре
сурсiв [ 17]. 

В Укрсйнi :зс1 ост,шнi шiсть рокiв m1трат11 
на охорону :щоров'я :зGi.'1ы1111.�шся у чот11р11 ра
з11, без будь-якого якiпюго 1ю.1iншення. Тщ1�· 
сього;щi го.1овне - це :шiна t,шшсптуа:1ы-шх 
пiдходiп до фу11ю1iонува11ня ж<шш1ш1. на
самперед :�:-.iiнa схе:-.ш в11кщшстання засобiв i 
ресурсiв :чс;щчноi iнфрасгр�'ктур11. Ц1шi:1i:ю
вана практика свiдЧIПЬ, ЩО OCJIOBI-Шлl Ш.'IЯХОМ 
с1даптацii бюджепюi :-.нще.'1i охоронн :здоров'я 
ДО plIНKOROl CKOHO:\IiKll с iнслпут :-.,e�ll!ЧIIOJ'O 
страхування [18]. IIpII Ш>ШIУ необхiдно :1а6ез
nечип1 бал,шс :\tiж р1шковою ефскпшнiстю та 
С(щiальною rправе;1,.11шiстю. Ук:1аден11я орга
нами державноi в"щ.J.11 та ,чirценого са.\ювря
дування з господарюючш,111 та негосподарю
ючимн суб'ппа:-.ш як зак.1ада:\ш охорон11 здо
ров'я угод про умовн ix фунюriонування у 
процссi досягнення певш,х публiчннх iнте
рссiв пов11шю розг.1ядат11ся як нажтшвиii еле
;\[СНТ пi.тг1ш:-.1ю1 га.1узi охоронп здоров'я в

цiЛШI)'. На жаль, у вiтчизнянiii господарсъко
правовiii науцi ще недостатньо в1шчсю1ii по
тенцiа.1 пуб.1iчно-пр1шапшх угод щодо надан
ня безоплатноi' ;-.IC,JJIЧнoi' допо:-.юп1 або ме;щч-
1юго обслуговування. IIpoтe, вважас В. Мi
. 1аш, дiЕвш, засобоr,.r ре�шiзацй 11,vблiчшrх iн
тересiв у цар11нi договiрноi дiялыюстi Е: iмпе
рат1ш11. ню мiстяться в юрищ1чн11х формах 
;юговiрного права, якi утворюють змiстовшrii 
каркас договорiв [ 19). За щ1х у.\юв госпо
дарrьке право за.:шшаt:ться важл1ш11i\1 засо-
6сш вп:шву на державне регулювання вiдно
снн, що вшшкають у Гct:iyзi охорона здоров'я 
в часпшi забезпечення санiтарного, медично
го та фар,чацевпР1ного обслугов,vвання. Але 

. �, ·-· ЗI\!lНЮЮТЬСЯ 00 EKТII !ЮГО ВПЛIIВУ, ЩО позна-
чаЕТЬСЯ на методах регу.1ювання, зокре;-.1а, 

а 

дiя:1ыюстi держашшх та кш1уна.-1ышх зак.1;> 
дiв охо1юш1 здоров'я щодо надання гарантов;,
ноi' бе:юплатноi ,1еJлчно1 допоr,.юп1 i органi:' 
державноi' в:1,ц11 та :\tiсцевого с;товрядуван
ня як с�1б'сктiв договiрнах вiднос11н. 
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