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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ 

Вiталiй Пашков, 
каш). юрид. иаук, Полтавський факулыпет 

Нацiоиалыюi' юридичиоi· aкш)e.itii' Lw.. Ярослава Мудрою 

в изнаючи вагому роль держави у ста
повленнi суспiльних вiдносин у галу
зi охорони здоров'я, забезпеченнi 

сталого розвитку системи охоронн здоро
в 'я, слiд окреслитп 1х .масштаби, у зв'язку з 
пш, що становления цих вiдпоспн зале
жить вiд дiевих засобiв 1х господарсько
правового регулювання. Iншшш слова:\ш, 
ефективне функцiонування галузi охоронн 
здоров' я, П трансформацiя Нбюж.:�нвi не 
лише без наявностi вiдповiдних правових 
механiзмiв, за допомогою яких забезпечу
ються конституцiйнi гарантiУ громадян на 
охорону здоров'я, а без збiльшення фiнан
сово1 самостiйностi закладiв охорони здо
ров' я, розвитку рИifКУ медичних послуг. 
Крiм того, поста€ питания щодо законодав
чого визначення правових гарантiй, якi за
безпечуютъ також свободу пiдпрне:мшщь
ко1 дiяльностi у зазначенiй галузi. Зрозу
мiло, що господарсько-правове регулюван
ня суспiльних вiдносин у галузi охорони 
здоров'я, П трансформацiя в якiсно новий 
стан передбачае пiдвищення ролi держави в 
процесах, що вiдбуваються, з одночасним 
пiдвищенням рiвня юридично1 регламента
цП суспiльних вiдносин. 3 огляду на це особ
ливо важливу роль вiдiграе господарське 
право та йога основне джерело - Госпо
дарський кодекс (далi - ГК) Укра11ш, який 
закрiплюЕ конституцiйнi ос1ювн правового 
господарського порядку ( ст. 5), виходячи з 
копституцiйноi вимоп1 вiдповiдальностi 
держави перед людиною за свою дiяльнiсть. 

Суспiльнi вiдносшш в галузi охорони 
здоров'я регулюються рiзними галузями 
права: цивiльним, трудовим, адмiнiстратив
ним, кримiналышм тоща, норми яких спря
мованi на регламентацiю заходiв вiдповi
дальностi або захисту у випадках заподiян
ня шкоди здоров 'ю. Отже, :йдеться про пор
мативнi охороннi розпорядження. Це зу
:\Ювлено тнм, що не всi суб'€кти господа
рювання мають бажання та зможуть забез
печити соцiальнi гарантil, а тому необхiд
не втручання державн, щоб шляхом уп-
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равлiнського впливу скоординувати дН гос
подарюючих суб'Ектiв на задоволення пс 
тiльки поточних, а й майбутнiх потреб 
суспiльства. 

Проблему розумiння суспiльних вiдно
сш1 у контекстi дотрш�ання особистих нr
:-.1айнових прав, а також ix господарсько-пра
вового регу.1ювання дослiджували i дослi
:�:жують такi вченi-правозшшцi як С. Алек
сеЕв, О. Вiнннк, Д. Задпхайло, Г. Зна:\1енсь
кнй, Н. Санiахметова, В. Щербина та iн. 
У той сампй час у роботах украi:нських пра
вознавцiв не знайшла достатньо повного 
висвiтлення проблема регулювання суспiль
них вiдносин у галузi охорони здоров'я. 

Метою цici статтi € дослiдження суспiль
них вiдносин у галузi охорони здоров'я 
як об'Ектiв господарсько-правового регу
лювання, а також виявлення тенденцiй 
щодо розвитку процесiв регулювання 
суспiльних вiдносин у зазначенiй галузi. 

Застосування господарсько-правового 
регулювання суспiльних вiдносин у галузi 
охорони здоров' я з початку проведения 
ринкових реформ передбачало значнi змiнп 
в господарському механiзыi охоронн здоров'я, 
псредусi:\I, шляхом З:\1iнн статусу медичних 
установ, тобто перетворсння 1х на юридич
них осiб; Зl\1iн11 фор.мн власностi бiльшостi 
лiкувально-профiлактичпих та аптечних 
закладiв, форl\1ування комерцiйного секто
ра охоронн здоров'я; змiни характеру вiдпо
син l\tiж суб'ектами охорони здоров'я (вiд 
адмiнiстратнвних до господарсько-право
вих), заснованих на екопомiчному iнтересi; 
переходу вiд фiпансування меднчних за
кладiв до фiнансування надання мсдично'i 
допомоги, створення на базi лiкувалыю
профiлактичних закладiв комунальних або 
державних неприбуткових пiдприемств, що 
передбачае не встановлення нормативiв 
нитрат на утримання тих або iнших служб 
залежно вiд кiлькостi населения, а визна
чення норматпвiв нитрат на лiкування 
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конкретних видiв хвороб; з:м:iни принципiв 
фiнансових розрахункiв (не фiнансування 
витрат, а закупiвля платником послуr лiку
валыю-профiлактпчноrо закладу; розши
рення сфери фiнансування галузi за раху
нок не лише бюджетного фiнансування, а й 
застосування меднчного страхування, бла
rодiйних органiзацiй, лiкарняних кас та 
пря:м:о'i оплати :м:едичноrо обслуrовування; 
децентралiзацi'i фiнансування, пiдвищешrя 
ролi мiсцевих бюджетiв; змiни функцiй 
держави у фiнансовiй систе:м:i охорони здо
ров'я (вона виступа€ не лише як гарант без
оплатно'i медичноi допомоrи, а й як один iз 
замовнпкiв медично'i допомоги для насе
ления; крiм того, збiльшуються обсягп 
платиих послуг, що надаються дсржавии:\'ш 
та комунальиими лiкувально-профiлактич
ними закладами). 

Процес rосподарсько-правовоrо регу
лювання € тривалим у часi i передбача€ кiль
ка вiдносно самостiйних етапiв. У змiстово
му планi розмежовують стадii правовоi рег
ламентацН суспiльних вiдносин i дii права. 
У функцiональном:у аспектi розрiзняють 
стадiю формування нормативно1 основи 
правового регулювання, стадiю становлен
ия правових вiдносин, а також стадii засто
сувания та реалiзацii правових норм [ 1, 
с. 406]. 

Вiдповiдно до ст. 7 Основ законодавства 
Украiни про охорону здоров'я реалiзацiя 
права на охорону здоров' я здiйсню€ться 
шляхом створення розгалуженоi мережi 
закладiв охорони здоров'я; органiзацii та 
проведения систем:и державних i rромадсь
ких заходiв щодо охорони та змiцненпя 
здоров'я; надання всiм громадянам rаранто
ваного рiвня медико-санiтарноi допомоги; 
здiйснення державного та громадського 
контролю в галузi; opraнiзaцii державноi: 
системи збирання, обробки й аналiзу со
цiальноi, екологiчноi, спецiально'i медичноi 
iнформацi'i; встановлення вiдповiдальностi 
за порушення прав i законних iнтересiв гро
мадян у rалузi охорони здоров'я. Крiм того. 
вiдповiдно до ч. 2 ст. 283 Цивiльноrо кодек
су (далi - ЦК) Укра'iни охорона здоров'я 
забезпечуеться системною дiяльнiстю дер
жавних та iнших органiзацiй, передбаченою 
Конституцiею Укра'iни та законами. Iнши
ми словами, формування поза юридичних 
матерiальних та нем:атерiальних благ, спря
мованих на реалiзацiю права на охорону здо
ров' я, - це визначенi константи соцiального 
буття, що включснi у сферу суспiльних 
вiдносин, якi потребують створення вiдпо
вiдних соцiальних iнститутiв. При цьому 
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фактнчнi вiдносини, що виникають у coui
y;\ti в ui:10;\ty, повиннi розглядатися не лишt 
як сукупнiсть суб'ектних та предметних пе
редрюв. а й  як соцiальнi зв'язки, що розвп
ваються та потребують rосподарсько-пра
вового рсгу.1ювання. У процесi здiйснення 
госпо.::rарсько-правового регулювання ква
лiфiкуються сю1е суспiльнi вiдноспни, тоб
то досягапься ix упорядкування за рахунш� 
iнднвiдуа.1iзацii та конкретизацi'i суб'ектив
них прав i обов'язкiв i:x учаснпкiв. Отже, ос
новним Е порiвняння законодавчо сфор
мульованих ознак сопiа. 1ъно'i ситуацi'i з оз
нака:\ш конкретного факту господарських 
зв'язкiв, а са;\1С явшп та обставин, на пiдста
вi яких пршЪшпься господарсько-правове 
рiшення. 

Про необхi.::rнiсть правовоi: квалiфiкацi1 
згаду€ С. АленеЕВ. На його думку, це 
складна, трава. 1а .1iя.1ьнiсть, що охоплю( 
рiзномапiтнi правозастосовчi дi'i, пов'язанi з 
установлення:\1 обставив справи, виборО;\! 
норми, й тлу:\�аченню1. винесенням рiшен
ня [2, с. 342-343]. 

Правовпй статус - перший ступiнь 
конкретизацil госпо.1арсько1 компетенцii. 
Однак на rа.1узево;\1у рiвнi, на жаль, не 
завжди конкрепrзупься загальний право
вий статус того або iншого соцiальноrо iн
ституту. В класнчно;\rу внглядi господарська 
компетеипiя - це спосiб реалiзацil суб'екта
:\Ш rосподарювання сукупностi господарсь
ких прав та обов'язкiв (ст. 55 ГК). Iншимн 
словами, rосподарська компетенцiя з й 
вихiд1шми З;\tiстовнп:мп еле.ментами ре
алiзуеться в зага.1ьнорегулятивних право
вiдносинах. Якщо в конкретному правовiд
ношеннi йоrо учасннки персонiфiкованi, а i:x 
права iндивi.1уа.1iзованi за змiстом i визна
ченням, то в зага.1ьнорегулятивних госпо
дарських вiдносннах тако'i конкретики не 
може бути за внзначенням. При господар
сько-правово;\tу регулюваннi суспiльних 
вiдносин у ra.1yзi охорони здоров'я госпо
дарська ко�шетенцiя вiдноситься до заrаль
них прав та обов'язкiв, якi розвиваються в 
структурi зага.1ьнорегулятивних юридич
них зв'язкiв. а останнi виникають лише за 
наявностi юриди:чних фактiв, передбачених 
законодавство;\t. Зазначенi факти, а саме -
ре€страuiя суб'€кта господарювання, отри
мання ню� лiцензii на здiйснення вiдповiд
ного виду дiяльностi, формування його ор
ганiв. € пiдставою вини:кпення загальноре
гуляпшних rосподарських зв'язкiв. 

Однак функцiонування комплексу гос
подарських вiдносин е не змiстом господар
ськоi дiяльностi, а формою, передумовою 
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зазначеноi дiяльностi. При цьо:\1у слiд за
значити, що господарськi правовiдносини 
безпосередньо iз майнових або не:\rайншшх 
вiдносин не вишшвають. Вони фор:\rуються 
пiд впливом бiльшостi суспiльних вiдносин 
та соцiальних iнститутiв. Це досягапься 
шляхом надiлення учасникiв господарсь
юrх вiдноспн правами та обов'язкашr. От
же, господарськi правовiдносини призна
ченi бути засобом регламентацii поведiнки 
учасникiв господарськоi дiяльностi, що 
спрямованi на забезпечешrя немайнового 
блага - права на здоров'я. 

Зазначенi заходи е загальною формою 
господарсько-правового впливу на суспiль
нi вiдносини у галузi охорони здоров'я. При 
цьому слiд зазначити, що адресатами за
ходiв господарсько-правового регулювання 
у галузi охорони здоров'я с=: не абстрактнi 
суспiльнi вiдносини, а вiдносини ix конк
р�тних учасникiв. Якщо об'ектом норм пра
ва с вольова поведiнка людей як учаснпкiв 
суспiльних вiдносин встановленого шrг.тrя
ду, то конкретнi правовiдносини регла:\rен
тують фактичну поведiнку конкрепшх 
суб'сктiв. Поведiнка суб'ектiв правовiдно
син i складас в цьому значеннi йога об'ект. 
У зв'язку з цим об'сктом суспiльних вiдно
син с фактична поведiнка йога учасникiв. 
Це випливас=: iз концепцii охорони здоров'я 
у широкому розумiннi. На практицi об' Е:К

тами господарсько-правового регулювання 
суспiльних вiдносин у галузi охорони здо
ров' я також е процедурнi вiдносини, що ви
никають у зв'язку iз встановленням юри
дичних фактiв, без яких не може виникнути 
матерiальне правовiдношення у випадку 
реалiзацii права на медичне обслуговуван
ня; самого факту реалiзацii фiзичною осо
бою права на медичну допомогу або медич
не обслуговування; з оскарженням дiй ме
дичного персоналу або закладу охорони 
здоров'я. 

У контекстi згаданого rriдxoдy, дослi
джуючп суспiльнi вiдносшш у галузi охо
рони здоров'я як об'скти господарсько-пра
вового регулювашrя, можна дiйти виснов
ку, що процес зазначеного регулювання 
цих вiдносин умовно можна подiлити на 
три стадii. Перша стадiя - це державно
правова регламентацiя суспiльних вiдносин 
у галузi охорони здоров'я (розроблення та 
прийняття нормативних актiв ). Друга ста
.:riя - це виниюtенпя юридичто: прав та 
Jбов'язкiв у суб'еюпiв суспiльних вiдносиli у 
:_riй галузi шляхом переходу вiд загальних 
:--трпписiв правових норм до конкретноi мо
.:е.1i суспiлышх вiдноснн за участю суб'ек-

тiв господарювання галузi охорони здо
ров' я. Третя стадiя - це реалiзацiя вiдповiд
них нор.м права, якi встановлюють принци
пи суспiльни.х: вiдносии у галузi охорони здо
ров 'я, повноваження суб'еюпiв цих вiдносин 
та порядок здiйсненпя остштiх. Цим ста
дiям процесу господарсько-правового регу
лювання вiдповiдають такi основнi еле"1ен
ти: правовi нор.ми; правовiдношення; акти 
реалiзацii суб' сктивних юридичних прав та 
обов'язкiв. 

Основне призначення господарських 
правовiдносин у механiзмi господарсько
правового регулювання полягас в iндивiду
алiзацii вимог правових норм у часпшi 
взасморозташування суб'ектiв, надiлення 
1х правами та обов'язками. Реалiзуються 
зазначенi права та обов'язки в конкретнiй 
господарськiй дiяльностi, спрямованiй на 
реалiзацiю права громадян на безоплатну 
медичну допомогу та здiйснення оплатних 
:\1едичних послуг, тобто у фактичних госпо
дарських вi,1нос1шах. У щшо:\1у випадку 
правовi..1нос1ши е формою господарськоi 
дiя.1ыюстi, тобто й передуJ\ювою. А. Сер
геев та Ю. Толстой вважають, що послуги, у 
тому числi медичнi, не мають майнового ре
зультату та виявляються на рiннi вiдчуття. 
А нематерiальнi блага с невiддiльшши вiд 
особистостi i вiдповiдно не можуть вiдчу
жуватися вiд сво1х носiiв. У зв'язку з цнм 
право не регулюс пов'язанi з щш вiдноси
ни, а лише забезпечуЕ: 'ix захист [З, с. 242-
243]. Проте Цивiльний кодекс Украiни ос
таточно закрiпив положения про регулю
вашrя особистих немайнових прав, не лише 
пов'язаних iз ыай1юви:\1и, а й  не пов'язаних 
з такими. Тому й законодавець зазначаЕ:, що 
послуга споживаеться в процесi вчинення 
певноi дii ( ст. 901 ЦК). 

На нашу думку, характерниюr ознаками 
суспiльних вiдносин у галузi охоронп здо
ров' я е: 

• специфiчнi способп :\Юбiлiзацi!, роз
подiлу та никорнстання коштiв на охорону 
здоров'я. Копни на утримання можуть 
фор:\rуватися не лише з державного бю,1же
ту, а й  за рахунок внескiв громадян, робото
давцiв, застрахованих осiб, державних суб
сидiй, коштiв мiсцевого самоврядування та 
використовуються лише за цi.1ьошш при
значенням; 

• еконо:\1iчна природа них вiшюсин, що
полягас=: у широкоJ\rу застосуваннi неко
мерцiйних суб'с=:ктiв господарюnання та не
господарюючих суб'Ектiв, а також викорнс
таннi засобiв державного регулюва1шя, не
редбачених ст. 12 ГК Украi'нн; 
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• специфiчне коло суб'ектiв цих вiдно
син. 3 одного боку виступаЕ' допущений 
державою або уповноваженим органом за
клад охорони здоров'я, який зобов'язаний 
або 1\Ш€ право надати медичну допомогу чи 
медичне обслуговування, а з iншого - за
мовник цих послуг у виглядi господарю
ючого або негосподарюючого суб' екта; 

• особливостi об'ектiв вiдносин. Цi вiд
носини завжди спрямованi на забезпечення 
особистого немайнового блага - права на 
здоров'я, яке не з:-.1iнюе немайнового харак
теру самого блага (у випадку надання без
оплатно'i медичн:01 допомоги) або пов'язане 
з майновим (у випадку, якщо надання 
медично'i допомоги пiд час лiкування в зак
ладах охорони здоров'я супроводжупься 
наданням платних медичних послуг немай
нового характеру), тобто може бути пов'я
зане або не пов'язане з товарно-грошовою 
формою. 

Таким чином, змiстом господарських 
правовiдносин у галузi охорони здоров'я е 
вза€мозв'язок юридичних прав та обов'яз
кiв закладiв охорони здоров'я, органiв дер
жавпо'i влади, мiсцевого самоврядування, 'ix 
внутрiшнiх пiдроздiлiв. Для цього виду 
правовiдносин не € характерпим рiзке про
тиставлення права одного суб'екта та обо
в'язкiв iншого. Права учасникiв господар
ських правовiдносш-1 уособлюють i закрiп
люють 'ix iнтереси. Суспiльнi вiдносини у 
галузi охорони здоров'я як об'екти госпо
дарсько-правового регулювання позбавле- -
нi одноосiбностi, оскiльки розумiються як 
правовий континуум, представлений у сис
темi немайнового соцiального блага, що е 
основою iснування суспiльства. 

Господарсько-правове регулювання су
спiльних вiдноснн у галузi охорони здо
ров 'я безпосередньо пов'язано з механiзма
ми шrрiшення екопомiчних проблем. To:-.ry 
господарсько-правове регулювання слiд 
розглядати як дiю права - специфiчну 
суспiльпу силу, а не як дiУ будь-яких орга
нiв. Початковою ланкою господарсько-пра
вового регулювання е правовi норми, що 
впдаються та санкцiонуються державою. 
На учасникiв суспiльних вiдносин правовi 
норм:п пошпшi впливати як суспiльна воля, 
виражена в нормi. В рсальнiй дiйсностi 
здiйснсння господарсько-правового регу
лювання супроводжупься дiяльнiстю дер
жавних органiв. В окремих вппадках дер
жавнi органи спрпяють здiйсненню прав та 
обов'язкiв суб'€ктiв суспiльних вiдноспн, у 
певних - притягують до вiдповiдальностi 
порушникiв правошrх впмог. У цьо:\rу кон-
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текстi Г. Зна;\,1енсьюгй при дослiдженнi гос· 
подарсько-правового регулювання як зас, -
бу використання економiчних законiв з;:
значав, що безпосереднiм об'ектом госпс
дарсько-правового регулювання € госпс
дарська дiяльнiсть, не:-.южлива без вступу i: 
суб'€ктiв у взаЕl\Юдiю, а саме - в госпо
дарськi вiдносини [4, с. 59]. 

Вiдповiдно до ч. 4 ст. 3 ГК господарсьг-:: 
вiдносини можуть бути господарсько-ви
робничим:и, органiзапiйно-господарським11 
та внутрiшньогосподарськими. При цьо:ыу 
господарсько-виробничi вiдносиии (ч. 5 
ст. 3 ГК) визначаються як майновi та iюш 
вiдносини, що виникають мiж суб'сктамн 
господарювання у процесi безпос�реднього 
здiйснення господарсько1 дiялыюстi. В га
лузi охорони здоров'я, як правило, це 
вiдноспни, що виникають в процесi впроб
ництва медичних товарiв, 'ix реалiзацН та 
здiйснення оплатного медичного обслуго
вування. Оргаиiзацiйио-господарськи�u е 
вiдносини, що складаються мiж суб'ектами 
господарювання та суб'скта:-.ш органiзацiй
но-господарських повноважень у процесi 
управлiння господарською дiяльнiстю за
кладiв охорони здоров'я, у TOl\1:y числi щодо 
державно1 реестрацi'i суб' ектiв господарю
вання, лiцензування та контролю за дотри
маниям цими суб'ектами правил у сферi 
господарювання. 

Видiлення в окрему категорiю внут
рiшньогосподарськuх вiдиос�т (ч. 7 ст. 3 ГК) 
здiйснюеться за крнтерiями сферп 'ix ви
никнення та дi'i - всерединi господарсько'i 
органiзацП, мiж 11 структуршrыи пiдроздi
лами, органами, мiж органiзацiею в особi 
органiв управлiння або 1х посадових осiб та 
П учасниками, мiж органiзацiею та П струк
турними пiдроздiлами. Наука господарсiэ
кого права за цiсю ознакою розрiзняе ще 
один вид господарських вС1носнн - мiжгос
подарськi або зовнiuтьогосподарськi, що 
виникають мiж юрид11ч1ю са:-.юстШннмн 
суб'ектами господарювання [5, с. 27]. Отже, 
до суспiльнпх вiднос1ш як об'Е'ктiв госпо
дарсько-правового рсгулювання можна 
вiднести: 

1. Вiдносиии, що вzтикають мiж суб'ек
тшии господарювашtя та/або негосподарю
юч�нtи суб'ектами у виглядi закладiв охоро
ии здоров'я, що безпосередньо реалiзують 
право гршнадяи иа ;иедичну допомогу та ме
дичне обслуговування, якi надiленi законода
вством специфiчними ознаками - правови.м, 
статусом, який складаеться iз господарсь
коi' ко.мпетенцii', законодавчо закрiплених 
основни.r: прав, обов'язкiв та гаратпiй заз-
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наченuх прав, що дав .иожливiстъ брати 
участь у коикретних правовiдносина:х, 
rюв'язаии.-r: iз право.м на .медичиу допо.могу 
та .медичне обслуговувания; 

2. Вiдносиии мiж господарюючилш i не
господарюючими суб'еюпа.мu у виглядi за
кладiв охорони здоров '.я та державою, що 
через спецiально уповноваженi органи вико
иавчоi· влади, а також територiальнi грома
дu, через викоиавчi органи сL'lьсышх, селищ
mд: та мiсыад рад здiйснюе коюпроль i наг
ляд за додержаиня.м законодавства про охо
роиу здоров'я, державню: стаидартiв, кpu
mepiiв i ви.мог, спря.моваии.r:: на забе:течення 
здорового навколuшиього середовища та 
санiтарно-епiдемiчиого благополуччя иасе
леиня, иорматuвiв професiйноi дiяльиостi, 
вимог Державноi· фар.:накопеi·, стаидартiв 
медичного обслуговування, медичиих .на
терiалiв i технологiй. 

Таким чином, суспiльнi вiдносинн у га
лузi охорони здоров'я, що пiдлягають гос
подарсько-правовому регулюванню, умов
но можна подiлити на три групи: 

• вiдносини, що вш-шкають з приводу
реалiзацil права на безоплатну 11едичну до
пом:огу; 

• вiдносини, що виннкають з приводу
рсалiзацi'i права на якiснi мсднчнi послуги; 

• допомiжнi вiдносини процедурного
характеру. 

Крiм того, надання медично1 допомоги 
та медичного обслуговування е суспiльно 
h:орисною дiяльнiстю з боку закладiв охо
рони здоров'я для задоволення потреб су
б'ектiв суспiльних вiдносин, яка rрунтуеть
ся на поеднаннi приватних та публiчних 
iнтересiв, здiйснюеться систематично та 
професiйно. Тому останнiм часом рипкове 
середовище бiльш активно диктуе сво'i ви
�юги щодо адекватностi господарсько-пра
зового забезпечення. Науковою основою 
Jpraнiзaцi'i процесу досягнення конкретно
::-о позитивного остаточного резу.'1ьтату € 

методологiя вдосконалення правового впли
ву та регулювання господарсько'i дiяль
ностi. Формування господарсько-правових 
вiдноснн у галузi охорони здоров'я також 
сприяе розвитку пiдпрпсшшцтва в цiй га
лузi iз забезпеченням таких прав: залучен
ня на договiрних засадах фiнансових, ма
терiа.1ьно-технiчних та iнших ресурсiв; са
мостii'Iне формування програ1ш дiяльностi, 
вибiр ностачальникiв товарiв i послуг; са
мостШне розпорядження грошовими кош
та:ш1, отри:\1аними за надання медичних 
пос.:�уг. 

Основнпм прш-щипо:\1 господарсько
правового регу лювання суспiльних вiдно
с1 ш у га.1узi охорони здоров'я мае бути, з 
олюго боку, вдосконалення механiзму пра
вового регулювання шляхом запроваджен
ня :\Iе.111чш1х стандартiв, задекларованих 
щс в Основах законодавства Укра'iни про 
охорону здоров'я, з пода.пьшим розвитком 
систе:ш1 державного заыовлення на безо
платну меднчну допомогу, з iншого - обм:е
жене втручання держава у пiдприемницьку 
дiяльнiсть у галузi охоропи здоров'я шля
хом скасування надмiрннх задекларованих 
функцiй державн з надання безоплатно1 ;\,Iе
дично'i допшюги з одночасним впрова
джснням обов'язкового l\rсднчного страху
вання. 
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