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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУ ЛЮВАННЯ ПРАВОВIДНОСИН 

У ГАЛУЗI ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

о днiЕ:ю iз основш1х ознак цнвiлiзованостi суспiльства, неniд'и,1ш1:\1 {юго атрнбуто:\I, 1-:pi:\1 стабiльноi СОI1iальноi снсте:\ш, Е: стабiiiьна нор:\1апшно-праnоnа база. lншJI:\III слова:\Ш, регулюnа1шя суспi.1ыrих niдноснн у га.тrузi охорош1 здороn'я поn'язане з устаноnлешrя:\1 державою пешшх правил поnедiнюr органin внкон,шчоi nлади, ыiсцеnого саыоnрядуnання в органiзацil охоршш здороn'я. Саые держава в особi органin nнконаnчоi nлади та ыiсцевого саыоnрядуnання несе niдпоniдальнiсть пере,1 гроыадяна:\ш за забезпечення oxopomr здоров'я. При ЦЬО:\IУ держава стnорюЕ: норыат1шно-праnоni акп1, застосоnус засобн рсгу.1юва�шя та ni;щовiдного контролю з подальшою реалiзацiсю адл1iнiстратшшогосподJрсью1х сJшщШ. Для консппуцШно-прJвового регулювJння прс1в гроыа;щн IIJ oxopoIIy здороn'я в YкpJiнi на сучаснш1у етапi хар;н-.:тершrы с opicIIтaцiя I{ОНст1пуцii'�1rо-правовоi реглzшеIIтацi'i правового статусу особн на :\Iiжнароднi стаIIдартн прав людншr. В Украiнi праnо на охорону здоров'я, як i в ycix розвш1упrх краiпах, закрiн.1е1ю в Основнол1у Законi � Консп1туцi'i. Стаття ,19 Консппуцii Украiш1 серед iIIшoгo вста1rовлюЕ:, що дер:жава створюс ул10в11 для ефекпшного та доступного ДДЯ всiх Гj)Оl\!аДЯI! l\!СДl!Ч!!ОГО обслуговуваншr, у державшrх i 1<ол1уш1.1ышх закладах охорошr здоров'я :\ICДIIЧHZ! допоl\!ога надасться бсзоп.1апю. Крiы того, держава снр1шс розшпку лiкува.;1ышх закладin ycix форл1 власностi. Са:\1е З:\Iiст ос1юв1шх :\1iжнщюд1шх доку:\1с1пiв щю права людшш на охорону здороn'я ш1знач1ш зл1iст Koнcппyrri'i Украiш1, забезпеч1шшн TJI:\I саы1ш {юго де:\юкратнчне IIаповнення. Таю1l\1 чшrо:\1, Консппупiя Укра'iшr визначаЕ: зага.1ы1i коннептуальнi пi;1.ход11 до регулювання вi:1.носш1 у гa.iryзi охорош1 здоров'я. Дета.niзJцiя та ко11креп1зацiя основшrх ко11сп1-ту1Щ'пшх положень щодо нор:\1апшно-прJвового регу:11ова1шя у гa.iryзi охоронн здоров'я i :\IexaIIiз.,1iв 'ix реалiзацii зIIс1й1шш cnoE: вiдображен-11я в законах У краiшr, постановах Верховноi Ради, указах та розпоряджеш-1ях Президента Укра11ш, постановах та розпоряджешrях Кабiнету ;'\Jiнicтpin YI<pa·iшr, 1IОр:\1атшзш1х актах центра.11ышх органiв виконавчо'i влади та :\1iжнарод1шх договорJх Укра'iни. Проте в деяюrх випадках положе1111я законодавчих актiв Украi-1ш iстотно вiдрiз11яються вiд б.111зью1х за фор-
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Вiталiй Пашков, }{aJUJ. юршJ. 1my1{, По.·1111(шсыш фiлiя Нацiо1ш·1ыmi' ю1щ1Jи1111иi' ш:шJe.11ii' i.11. Ярис:,ш-ю Лf_1j()pum 
l\1у,1ювс1111rя:-..ш положень l\liжнародш1х доку:\1ентiв. Але врсгульоваIIi правоl\1 суснiльнi вiдносшш не об:-.1ежуються авто:\1ат11чш1ы шrконашrя:\1 владшrх нр1шJiсiв. Розшпок соцiальних процссiв, нов'яза1шх з охороною здоров'я, спонукаЕ: до Kj)IIПIЧIIOГO переГ.'!Яду iCll_\'IOЧOГO правового :\IJc1шy щодо рсгулюnашrя вiд1юс1ш у галузi охо1юш1 здоров' я, якшrу l\!aE: передувс1-ти усвiдо:\rлення {юго застарiлостi ч11 навiть нспр�щапюстi, що форl\lупься у процесi трансфорl\lацi'i потреб та iнтересiв, сп1шчшrеш1х об'сктнвшrl\! розшпко:\1 суспi.1ьства, в контекстi ,ЩJптацii законодавства до BJI:\IOГ SC. Розв'яз;шня зазначсно'i про6лелш започаткоюно у дос1i;rжсш1ях С. Братуся, .\1. БрагiнсьI<ого, О. Вiшшк, В . .\[ал1утоnа, Н. Санiах:\1етовоi, В. IЦербшш та iн. РZ!;ом iз Пil\I недосытньо прJiдiлено увапr сал1е га.1узi охорош1 здоров'я. Kpi:\1 того, в науковi{1 .1iтературi, на жаль, IIедостапrьо робiт, в яю1х нацiоналышй харJктср охорош1 здоров'я розщювався 611 з 1юз1щi(1 держав-1юго регулюваш1я. Тол�у удоскон;шеш1я правово'i регла:\1е1пацii вiдносш, у галузi охорош1 здоров'я Е: нагалыrою сьогодсшюю потребою. 
11 Метою цici статгi с аналiз стану державного регулювання праnовiд1rосш1 у галузi охорони здоров'я. 

Основою будь-якJiх суспiлышх вiдносшr с сrзiдома :\Юлш;щiя, внкликана нсобхiднiспо задоволснIIя ко�шрепшх потреб та iнтересiв iнд1шiда ч11 суспiльстnа в цiло:-.1у стосовно реалiзацi'i свого права на здороn'я. Л спр11я1111я та забезпечення пошюi та своЕ:часноi рсалiзацii привапшх i публiчшrх iнтересiв у цiй галузi -основне, псршочергове завдання держави. Сьогоднi спостерiгасться суперечнiсть та непослiдовнiсть дсржашюi полiп1ю1 щодо регулюnашrя галузi охо1юш1 здоров'я. 3 одного боку, держава прJiдiлЯЕ: недостапrьо увапr гштаншо забсзпе•rе1шя консппуцiйннх нрав гро:\!Jдян на охорону здороn'я, прапrучн ыайже цiлкоы перекластн своi функцii щодо над,шня безоплатноi l\!ед11чно1 допо:\IОП! на са:-.шх гроыадян та оргашr :\Iiсцсвого саыоnрядуваrшя, з iншого - вона 11с створила вiдповiд1шх y:\IOJ3 щодо правовоi, еконо:\1iчноi {1 opгaнiзa1iii'шoi 
� 1"', • свооод11 суо Е:кпв господарювашrя, що нада-ють :\ICдII'шi послуги. Зокреыа, суб'скти господарювання прн отриыаннi лiцензii на :-.1еднчну 

© В. Пашков, 2006 



№4 

практику повиннi безпiдставно, на нашу дуl\1ку, 
отримувати додатково лiuензiю на придбання, 
перевезення, зберiгання та використашrя у сво-
1:й дiялыюстi ко1-про}1ьованих речовпн; насе-

,, u 1' ленню не з;:юезпечуЕться гарантовашш оосяг 
l\1едич1ю1 допоl\юпr. Не реглаl\1ентована спеui
ал:ьш1l\ш норыапшно-правов1Il\Ш актаl\ш дiяль
нiсть лiкарняшrх ю1с, що iснують у шrглядi гро
ыад.сы:их об' Еднань, якi фактично здШсшоють 
свою дiяльнiсть як закладн охорошr здоров'я, 
тобто поза :-.1ежаын правового поля. Не передба
чена вiдповiдальнiсть держави та закладiв охо
рони здоров'я рiзних фор:-.1 власностi перед 
пauiEHTOl\I за неякiсну медичну допо:-.югу або 
надашrя ыедич1шх i фар:-.1ацевтпчшrх послуг. 

Вiдповiдно до ст. 16 Основ законодавства 
Укра1шr про охорону здоров'я (дс1лi - ОсновJI) 
безпоссредньо охорону здоров'я нс1се:1ення 
забезпечують закладн охо1ю1111 з,-rоров·я. шо 
створюються пiдпр1101ств:1:--111. �тт:111ова:-.111 та 
органiзацiялш з рiзшш1r фор:-.rалш в.ысностi. а 
також пр1шатш1l\111 особа:-.ш за наяшrосп не
обхiдно1 l\1атерiа.:1ьно-тех11iчно1 базн i 1,nа:1iфi
ковашrх фахiвцiв. 

Лналiз природи заютадiв охоршш здоров'я 
дозволяЕ розрiзняпr Ух не лпше за форl\юю влас
ностi, обсяго:-.1 надання ыедично1 допоl\ЮПI або 
л1едичшrх та фajJl\!cЩeBПIЧHIIX послуг, а (r за орга
нiзацiйно-правовою форыою. Т;�к, Л. Кущ вшна
чаЕ, напрнклад, ко:-.1ерцiйшrй лiкувалыш{1 за
к.:�ад як суб'Ект пiдпр11оншцтва, яr"11й здi(rснюс 
дозволенi шrдн l\1ед11ч1ю1 практнкJI, спрююванi 
н;� з;щоволешrя особнспrх потреб грол1адян у 
послугах щодо вiд11овлення здоров'я т;� про
фiлакт1rюr захворювань [1]. На дуl\1ку 3. Гладу
на, заклад охорошr з;�:оров'я як первшша ланка 
с11стеl\ш охорошr здоров'я - cal\,IOCтi(rшrй су
б'скт права, надi,·1ешrй, як праВ][ЛО, статусоl\1 
101шд11ч1ю1 особ11 (кpic\I шrпадкiв, кол1r вiп не на
дiлсшrй таюш статусоl\I), що вправi с,шостi(шо 
планувапr та здШсшовапr свою передбаче11у 
ст;:путо:-.1 дiялыriсть, шrступатп вiд свого iыенi, 
укладап1 не забороненi за1,онодавствоы угодн, 
набувапr :-.1а(шо, засноnуnатн iншi господарськi 
пiдприЕыства та opraнiзauii (що також ыожуть 
за{�ыатися пiдпр1101шщы,ою дiял:ьнiстю у сферi 
охорошr здоров'я), разо:-.r iз iнш1шн суб'п�та:-.ш 
права, у TOl\IY числi закордо1ш11l\111, здШсшоnати 
спiльну дiялыriсть, кор11ст:,-'вал1ся iншшш пра
ваып i вик01-1увати обов'язки, а також нест11 
юридичну вiдповiдалыriсть за своi дil [2]. 

Закладн охоршш здоров'я :-.юж:,-·л, iсн)·вап� 
у nиглядi всiх фopl\r власностi, що пере,-Lбачс11i 
Господарсьюш кодексоl\r Укра11ш. та �' будь
якiй органiзацiйно-правоniй фop:.ri. Але, на 
жаль, Осношr законодаnства Украi1111 про охо
рону здоров' я в ЦЬОl\IУ шпаннi С)'Перечать Гос
гюдарськшrу кодексу та передбачають ( ст. 17) 
наявнiсть лшuе iнд1шiдуа.11ыю1 пiд11р1Iёl\Ш1щь
ко1 дiялыюстi в галузi охорошr здороп'я. Ilрн
мiрний псрслiк закладiв охорош� здоров'я ш1-
значено ст. 1G Осноn (це с;�11iтар110-профiлак-

тичнi, :1iкува.1ыю-профiлактнчнi, фiзкульт:'Р
но-оздоровчi, санаторно-курортнi, аптечнi, 11ау
ково-l\1ед1rчнi та iшui зак.1а;:щ). Бi.•rьш конкрет
ний та повш1(1 псре.1iк закладin охорошr здо
ров'я затвсрджено наказш1 ;'\[iнiстерства охоро-
1ш здоров'я Укра1ш1 вiд 28.10.2002 р. J\o 385. 
II р11 UЬOl\IY c:iiд звернути увагу на те, що недер
жавшшп та неко:-.1унальш1:-.ш закл:а,:1а:.111 охоро-
1ш здоров'я надаються н.:rатнi l\1ед11чнi або фар
l\1ацевт11чнi пос.1уп1, а що стосуЕ:ться державшrх 
та коыуналыпrх зак.1адiв охорош1 здоров'я, то 
шши ыожс на.даватJiся як безоплатна l\Iедпчна 
допоl\юга в l\1ежах Програl\ш на;:щння ГJIOl\ia;:i.я
нa:-.1 гарантовано1 державою безоплапю·i :-.1едJiч
но1 допо:-.юпr, затверджено1 постановою Кабiне
ту Мiнiстрiв Укра1шr niд 11.07.2002 р. J\"o 955, та 
на пiдставi рiшсння Ко11сппуrri(шого Суду Ук
ра11ш вiд 29.05.2002 р., так i платнi l\Iеднчнi пo
c:I)ТII. якi В!!ХОДЯТЬ за I\ICЖi l\!CДl!ЧI!Ol ДОПОl\!ОП!. 
Jiя.-rьнiсть а1пе'ш11х зак:rадiв, що iснують у ВJI
r:rя.-ii .-1t>ржавн11х або 1,оl\1:,;на.:1ышх пiдприо1ств, 
здi1k1rюfп)ся за зага.1ыi1ш11 11р111щ1rпаl\111, пе
рсдбаченшш Господарсьюш 1,o,-Lc1,co:-.1 Укра1шr, 
тобто з l\Iетою отр1шашrя ЩШО)'П,)'. Jcя1,i ап
течнi зак:1ад11 охорошr здоров'я :-.IОЖ)'ТЬ iс11ува
п1 у внглядi структурш�х пiдpuз;ri.:iiв .-1i1,уваль
но-профiлактнчн11х або санаторно-курорпшх 
закладiв охорошr здоров'я тоща; у цьолrу вппад
ку 'ix дiялыriсть l\IOжe здШснювапrся у ыежах 
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надання осзоплатно1 l\1ед1rч1ю1 допо:-.юпr. 
Kpi:-.1 того, :-.1сд11чна дiяльнiсть, я1< вже за

значалося, фа1-:п1ч1ю поза с\1ежа:-.111 нравового 
110.'IЯ здi(ICllIOfTЬCЯ Та]( звашr:-.ш лiкарнЯШ!l\Ш 
1,асz�лш. Основною озш11<ою лiкарняшrх кас Е: 
те, що вони iоrують у ш1г.:rядi нспрнбуткош�х 
гроl\1адсью1х органiзацiй. Але ;�налiз ,1iялыюс
тi лiкарня�шх кас, тшр11к.1а:с у Полтавсы,iii 
06"1астi (б.1агодi1111о'i opгaнiзaui'i <<Лiкz�рняна 
каса Полтавщ11ш1», благодi{шоi ч.'1енсько1 ор
ганiзацi'i <,Гадяць1<а лiкарнянс1 кс1са,>, благолi(1-
но1 чле11сь\о·i орга1.!iза_цil <<Лубсн�_ька лi1<арш�� 
на кс1са,>, о.:1агол1111101 чле11сь1<01 оргашзащ1 
Гребiнкiвсь�-:а :riкарняна 1,аса>>, 6:rагодШно1 
ч.1е11сько1 органiзацi'i <,?\!iська лi1,арняна каса,> 
(:-.1. Ко:-!СОl\!ОЛЬСЫ()), ДОЗВОЛЯЕ зробппr Bl!Cl!O
BOK про факпrч�-rе здШснення оплапю1 l\Iед11ч-
1101 та фарl\1аuевп1чно1 дiялыюстi, нов'язано·i з 
прндбання:-.1, транспортуваншш, зберiга1шя:-.1 та 
вiдпускоl\1 лiкарських засобiв. lншнl\111 с.1овс1-
l\Ш, фактично зазначена дiялыriсть .1i1-:арняш1х 
кас l\!iсппь елеl\1с1пп коl\!ер1(Шно'i ,1iя.1ьностi. 
Прн ньоыу основшrl\I недолiко:-.1 .-1i1,арняш1х 
кас с те, що нiхто, по сутi, не нссе вi.-uювi;(а:1ь
ностi з;� якiсть послуг i реЗ)'.-rьтат .-1iК)'ваш1я 
[З J. Прн ЦЬОс\IУ слiд заз11ачптн. що дiя:rьнiсть 
заз11аче1шх бл;�годШшrх органiзашi°r. як правн
ло, не контролюеться вi;rпов1.1111ш11 га.-I)'Зешr
l\Ш органа:-.ш охорошr здорnu·я. 

Ic11yE ще однн Вl!д пос:1\Т, бсз1юссрс1111ьо 
пов'язаш1(1 з на;(ання:-.r :-.rс:111чт1х 1юс:rуг, - l\1е
д11чне страхува1111я. ВважаЕп,ся, що l\!C;l.lIЧHe 
страхувашш - UL: страховi 1юс;1�'Г11 за такнl\ш 
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меднчшrl\ш програмам11: невiдкладна :-.1ед11чна 
допомога з в1riздом спецiалiзованоi бригадн та 
госпiталiзацiя; полiклiнiчне обслуговування з 
лiкуванням у спецiалiстiв в узь кого та широкого 
профiлю, проведешrя дiагноспrчнпх та фiзiоте
рапевпrчшrх процедур; стацiонарне обслугову
вання з терl\1iновою та плановою госпiталiза
цiЕ:ю з метою консервапrвного, хiрургiчного та 
iншого внду лiкування; стоматологiчна допо:-.10-
га; забезпечення та оплата медика:-.1ентiв [3]. 

Безумошю, державнi зобов'язання щодо на
дання безоплатноi медпчноi доншюпr факпrч
но не забезпечуються вiдповiдншш фiна11сови
l\Ш ресурсалш. Разом iз т1ш у масовiй свiдо:-.юстi 
все ще пануЕ переко11аш1я, що в компетенцiю 
державн11х та коl\!уналышх закладiв охоро1ш 
здоров'я входять yci зобов'язання щодо забез
печення охорон11 здоров'я. Але необхiщю вра
ховувати, що надl\!iрнi зобов'язаш,я дсржашr 
ведуть до дефор,\!адil економiчн11х вiдноснн у 
галузi, втрачаЕться l\Южтшвiсть 11ада1шя без
оплатноi мед1rчноi допомопr пrм верствам на
селешrя, якi дi{1с1ю мають у цьому потребу. 

Слiд зазна<ппн, що жадна держава у свiтi 
не задоволсна своЕю систеыою охорошr здо
ров'я, бо певна часпrна витрат все одно ляп1Е 
на пле <ri нацiснтiв. Але якщо у в11сокорозшшу
тнх крс11нах хворим довод1пься вiдшкодовува
тн 33 % вартостi лiкувашrя, то в Украiнi - 75 % 
[3]. При цьому кожшrй рiк 100 l\IЛH осiб у свiтi 
розоряються прп оплатi l\1ед11чшrх рахункiв [ 4 ]. 
Tol\ly у бiльшостi розвшrутих краiн, у то:-.1у 
числi у найблнжчого нашого сусiда - в РФ, 
страхова :-.1ед1щш1а отрныала вiдповiд11у зако
нодавчу пiдтрнмку. В Украiнi нробле:-.rа вiдсут
ностi належного регу,1юваю1я зобов'язань з на
да11ня медич1шх пос:rуг ускладнюfться не
долiюши в чшшому законодавствi 11ро охорону 
здоров'я, у то:-.rу ч11слi у зв'язку з вi,1.супriстю 
належшrх стандартiв :-.rеднчного 06с1уговуван
ня. 3 метою самозаспокоЕiшя ыожна заз1ыч11-
п1, що схожий стан справ спостерiгаЕться у 
бiльшостi краiн Е:С. На дуl\rку фахiвцiв, мож11а 
стперджув:пн, що у галузi охоро1ш здоров'я 
Францii приватна мед11цшrа Е вiльною тrше для 
оподаткування лiцензii'r та обl\1сжень на право 
робош лiкарiв в обранШ Шil\!11 сферi [5, с. 91]. 

Слiд зазнач1п11, що :-.1ед11ч11i послугн l\Ыють 
спещrфiчну природу, охоплюють як консуль
тацi{шi послугн, разоы з вiдпускоl\1 лiкарсьюrх 
засобiв, так i здiйснешrя лiкувального процесу. 
Надання ысдпчш1х послуг е суспiлыю корис
ною дiяльнiстю :-.1ед11чш1х працiвникiв, що 
rрунтупься Jia поЕднашri пр1шапшх i публiч
них iнтересiв, здii'1сшоеться системапrчно та 
професi{шо. Саые не дозволяЕ стверджупапr 
про належнiсть нроцесу надання l\1едичш1х 
послуr (як складовоi вiдносшr у галузi охоро
шr здороп'я) до господарськоi дiялыюстi. Щоб 
повнiше дослiднтн питання правового регу,1ю
вання l\1едичш1х послуг необхiдно встановип1 
форыу такого регулюванJiя. Пр11 цьо:-.1у не-
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обхiд1rо па:-.1'ят;�п1, що основннl\ш форl\1ам11 
державного рсгулювашrя е: пр11йшптя регуля
торного акта, реЕстрацiя суб'екта господарю
вашrя, лiцензупаш-rя та патентувашrя, серпr
фiкацiя та стандартизацiя, шщача 1lОЗПО/IУ на 
зайняття пiдпр11Емшщькою дiялыriстю та здiй
снення коIIтролюючих i наглядових фуIIкцiй 
з l\IОЖЛIIВiстю застосувашrя адмiнiстрапшно
господарсьюrх санкцiй. 

А"1е, незважаючн на викладене, сучасн11й 
стан ршrку ;\!СjЩЧ!ШХ послуг, у TOl\IY ЧIICЛi фар
l\Iацевпrчшrх, характеризуЕться висоюr:-.ш тем
па:-.ш {юго зросташrя та д1Iверс11фiкацiЕI0 по
слуг. Так, лш11е в Полтавськiй обл;�стi за станом 
на 01.01.2004 р. заресструвал11 та отршrалн 
лiцензiю на :-.1ед11чну практику 1G9 суб'Ектiв 
господарюкшня пр1шатно1 форлш власностi. 
Рушiйною с11лою щ1х rrpoцeciв Е по111п клiсн
тiв, що постiйно змiшосться залежно вiд роз
внтку eкoIIo:-.1iчшrx вiдносш-r та зросташrя рiв
ня достатку населеш1я. За такIIх уыов розшr
васться конкуре1щiя, що сщшяЕ пiдв1rщешпо 
якостi послуг та позппш110 вп.'пшаЕ на процес 
цiноутворення (за Yl\IOВJI на.·1еж1юго рiвня дер
жав11ого регулювашrя вiдrювiдшrх 1шнкош1х 
вiдносшr). Крiы того, значнIIi'r ш1л1ш на сIIту
ацiю l\IOЖC ыапr юшiр Украiшr щодо вступу до 
Е:С. Так, за тперджеш-IЯl\l вiдоыого фраrщузь
кого вченого, доктора мсднчшrх IIayк Л. Броу
ера, кiлькiсть тrше iталiйськнх ыед11кiв така ве
лика, що вонн :-.южуть лiкувапr всiх 11ацiЕнтiв 
кра1н Е:С. Тш1у :-.южна 11рнпусп1пr, що з 
вiдкр1птяl\1 кордонiв iта.,1i{1ськi лiкарi попря
l\!ують до iншнх r,pa111 у пошуках практнк11 [5, 
с. 89]. До таюrх краiн у майбутньо:-.1у l\I0Жш1 
вiднсслr ii Украiну, що дозвошпь громадянаы 
Украiшr, у випадку законодавчого оформлсння 
страхово1 :-.1ед1щшш, здiйснювати право в1rбо
ру лiкаря у бiльш широкому аспектi. 

Асорпшент l\1еднчш1х послуг повинен бу
пr такиы, щоб за своil\ш якic1111l\IJI та цiношrl\ш 
параыетра:-.ш задоволы,яти як прнпатнi iнтс
ресн суб'ектiв пiдпр11€l\I111щько1 дiялыюстi на 
отрвl\1а1шя пр116уткiв, так i публiчвi iнтерес11, 
пов'язанi iз задоволенням потреб населення у 
якiсшrх l\lед11чш1х послугах. Але саы11х лнше 
норы, що закрiплюють право на охорону здо
ров'я, для повноцiнного користувашrя таким 
нс:-.1атерiальш1ы благом, як право на здоров'я, 
недостапiьою. Цiлiс11iсть i непорушнiсть пра
ва на охорону здоров'я створюЕться за допомо
гою систе:-.ш заходiв щодо {юго соцiально
юр11д1rчного забезпечення. 

l\1ожна вважапr, що регулювашrя право
вiднос1ш у галузi охорош1 здоров'я стосуЕТься 
вiдносшr, якi вшшкають при здiйснешri ор
ганiзуючоi дiяль11остi органiв в11конавчо1 вла
дн та l\Iiсцевого Саl\юврядування, з:-.1iстоl\1 якоi 
Е' реалiзацiя функцiй державн iз забезпечешrя 
пр:ша населення на охорону здоров' я. Зазна
ченi правовiдносшш за своЕю суттю Е, по

перше, вiдноснна:-.ш ыiж державою i органа:-.ш 
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впконавчоi' в.1ади та мiсцевоrо самоврядуван
ня щодо здiйснення функцiй: управлiння шля
хом пiдготовкп та впдання загальнпх норыа
тивно-правовпх актiв стосовно забезпечення 
конституцiйннх прав rромадян на охорону 
здоров'я; по-друге, вiдносина:ш1 мiж орrана:-.ш 
впконавчоi' владн i :-.1iсцевоrо самоврядуванпя 
та суб'€кта:-.ш rосподарювання у впrлядi за
кладiв охоронн здоров'я щодо здiiiснення 
функцiй управлiння ( з приводу застосування 
механiз:му державного реrулювання вiдноснн 
у rалузi охорони здоров'я стосовно rоспо
дарськоi' дiяльностi ыедичних та фармацев
тнчш1х закладiв, контролюючих функцiй та 
функцii застосувапня адмiнiстративно-rоспо
дарськпх санкцiй); по-трете, вiдпоспнами 
мiж суб'€кта:,.ш господарювання у nиrлядi за
кладiв охорони здоров'я та населенням, що пе
ребувають у взаемно:-.1у зв'язку через суб'ек
пшнi юрнднчнi права та обов'язюr, що пiдтри
муються прн:чусовою сн.1ою держав11. 

У юр11д11чнiй :riтepaтypi суб'с1шzивне право 
характсрпзуеться як l\tipa дозво.1сно1 поведiн
кн правомо•нюi' особн, що забезпечусrься 
юрндичншш1 обов'язкамн iншпх осiб. Право
мочнiсть, яка nход1пь до складу суб'ектнваого 
права, iспуе у трьох видах: правi вu.111агати; 
правi на позитивиi дii�· правi на aкmuв1ti дн. 
/Оридичиий обов'язок е мiрою необхiдноi' по
ведiнки, яку особа мае здiйснптп вiдповiдно до 
впмоr управо:-.10чноrо з метою задоволення 
�':юго потреб й iптересiв [6, с. 68-69]. 

Суб'с::ктнвне право та юрндпчнпй обов'я
зок у вппадку державного реrулювання пра
вовiдноспн реалiзуеться вiдповiдно до вимоr 
законодавства з дотрнманняl\1 засад суспiль
ноrо правопорядку. Так, вiдповiдно до ст. 19 
КонстнтуцП Украi'нн нiхто не може бутн при
ыушснш1 робптп те, що не передбачено зако
ном; разо:-.1 iз тпы органп виконавчоi влади та 
мiсцсвого самоврядування зобов'язанi дiят11 
лнше в межах повноважень та у спосiб, перед
бачешrй законодавство:-.1 Укра1нн. 

Якщо застосовуватн доктрнна.'Iьнi прип
циш1 щодо структурннх е.1е�1ептiв правовiд
нос1ш, то у галузi охорони здоров'я струпуру 
правовiдносин також складають: суб'екти, 
об'екти та з.мiст [6, с. 92-95]. To:\ly, по-пер
ше, суб'вкта.мu правовiдносии у rалузi охорошr 
здороn'я, що потребують державного реrу:rю
вання, можна визначптп, з одного боку, фiзич
них осiб, а з  iншого - безпосередньо державу. 
представлену Верховною Радою Укра11ш, 
Президентом Укра'iни та Кабiнетом :Мiнiстрiв 
Украiнп; opraюr внконавчоi' владп в особi 
Мiнiстерства охоронп здоров'я Украiнп, мiс
цевi державнi адмiнiстрацii з i'x rалузевнмн уп
равлiннямп; а також орrани мiсцсвоrо само
врядування в особi i'x внконавчнх opra1-1iв; су
б' €ктiв господарювашrя, якi здШснюють вiдпо
вiдну дiяльнiсть у галузi охорони здоров' я у 

вшлядi юрпдичних та фiзичних осiб, якi за
ре€строванi як суб'€кти пiдпри€мницько'i дi
яльностi; громадськi opraнiзaцi:i у виrлядi лiкар
няних кас. 

По-друге, об'вюпо.м правовiдносии е нема
терiальне благо - право на здоров'я. 

Пiд з.мicmoJt правовiдносин у галузi охоро
ни здоров'я розумiють сукупнiсть суб'ектив
них прав, юр11д11ч1шх повноважень i юридич
ннх обов'язкiв, а також реальну поведiнку 
учасникiв цпх правовiдносин. Основою пра
вовiдносин Е право фiзпчннх осiб вимаrати вiд 
суб'ектiв господарсько'i дiяльностi у виrлядi 
закладiв охорони здоров'я вчннення певних 
дiй, спрямованпх на якiсну медичну допомоrу 
або медичне та фармацевтичне обслуrовуван
ня, а обов'язком закладу охорони здоров'я € 
вчинити такi дii' з дотриманням медичних 
стандартiв у встааовленому законодавством 
порядку. 

На пiдтавi в11к.1аденоrо можна зробнти 
в11с1ювок, що пред.нето.н державного регулю
вапня дiя.1ыюстi у га.1узi охоронu здоров'я в 
cycni.1ы1i вiд11ocuuu, що вuнuкаютъ лсiж фiзuч
иою особою (особа.ни), з одиого боку, та закла
до.м охорони здоров'я - з iишого, з приводу ре
алiзацП та захисrпу належиого гроJ1,tадяпину 
права на ко1tкретпий вид .медuчноi' допо.моги 
або .медичного та фар.мацевтичного обслугову
вання. 

Отже, аналiз правовiдносин у rалузi охоро
ни здоров'я, якi потребують державного регу
лювання в i'x орrанiчно��у зв'язку з iснуючою 
нормативно-правовою базою, свiдчнть, що од
ним iз пайважлпвiших i наrальних завдань € 
створення науково обrрунтовано'i та шшаженоi' 
теоретнчноi концепцii захпсту прав rромадян 
на охорону здоров'я шляхом вiдмовн вiд задекла
рованнх стереотнпiв щодо ыеднчноi' допомопI, 
виходячн з екон:омiко-правовоi' парадиrми 
суспiльного ж1птя, тобто формування реаль
них, а не задекларованих прав rромадян. 
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