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АНОТАЦІЯ 

 

 

Рижкова Є.Ю. Господарсько-правове регулювання діяльності закладів 

охорони здоров’я. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; 

господарсько-процесуальне право (081 – Право). – Донецький юридичний 

інститут. – Кривий Ріг, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена виявленню та пропозиції напрямів 

подолання теоретичних і практичних проблем господарської діяльності 

приватних закладів охорони здоров’я. 

У роботі наведено періодизацію правового регулювання діяльності 

учасників відносин у сфері страхової медицини України з виділенням 

наступних періодів: І період (80-ті – 90-ті роки XIX століття); ІІ період (із 

початку ХХ століття); ІІІ період (від 1917 до 1933 року); ІV період (з 1933 до 

початку 1990-х років); V період (сучасний). Автору вдалося класифікувати 

заклади охорони здоров’я за критеріями: 1) форми власності – заклади 

охорони здоров’я, що діють на основі приватної, комунальної, державної та 

змішаної форм власності; 2) видів послуг, що ними надаються; 3) потужності 

– медичні кабінети, аптеки, лікарні, лабораторії, поліклініки, діагностичні 

центри, медичні центри, медичні і фармацевтичні компанії і корпорації та ін.; 

4) розмірів – суб’єкти мікропідприємництва, суб’єкти малого, середнього або 

великого підприємництва; 5) організаційно-правових форм – громадянина 

підприємця (ФОП), ТОВ, АТ чи іншого господарського товариства, 

підприємства (казенного чи комерційного), об’єднання підприємств, 

включаючи холдингові компанії і ТНК; 6) мети одержання прибутку – 

комерційні (прибуткові, підприємницькі) і некомерційні (неприбуткові, 

непідприємницькі). Надано авторське визначення поняття «приватний заклад 

охорони здоров’я» як суб’єкт господарювання, створений та зареєстрований 
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у встановленому законом порядку, основною метою якого є надання 

медичної, фармацевтичної допомоги на платній основі та отримання 

прибутку у процесі забезпечення якісного рівня охорони здоров’я населення 

на основі висококваліфікованої та професійної діяльності медичних 

працівників; удосконалене визначення поняття «приватна (недержавна) 

клініка» як лікувальний заклад, основною відмінністю якого від лікувальних 

закладів державної та комунальної форми власності є те, що медична 

допомога надається виключно на платній основі. 

На основі аналізу відносин у сфері медицини в економічно розвинених 

державах було запропоновано зміни у медичній сфері України. Так, 

відповідний аналіз за предметом дослідження у Великій Британії дозволив 

зробити пропозицію щодо державного стимулювання суб’єктів 

господарювання, які вступатимуть у тристоронні відносини із страховиками і 

приватними та державними закладами охорони здоров’я; аналіз за предметом 

дослідження у США надав можливість пропонувати реалізацію 

централізованої державної цінової політики у сфері охорони здоров’я та 

єдиний підхід до неї для того, щоб медицина, у т.ч. і приватна, була 

доступною для представників кожного класу та рівня населення; аналіз за 

предметом дослідження у Франції дозволив запропонувати запуск та 

обслуговування функціонування постійного єдиного загальнодержавного 

джерела або електронної інформаційної системи із викладанням усіх 

інновацій як у медичній практиці, так і в практиці управління закладами 

охорони здоров’я. 

Було надано пропозиції щодо підвищення якості медичних послуг 

шляхом запровадження змін до умов акредитації закладів охорони здоров’я 

через подвоєння кількості наявних категорій акредитації закладів охорони 

здоров’я, а також обов’язку останніх інформувати усіх споживачів своїх 

послуг (у першу чергу споживачів - суб’єктів господарювання) про наявні в 

Україні категорії акредитації та про відповідність певній самого закладу 

охорони здоров’я. Збільшення кількості категорій акредитації із 3 до 6 
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дозволить споживачам та контрагентам швидше і краще зорієнтуватися на 

ринку медичних послуг, а зобов’язання медичного закладу щодо 

інформування мінімізує прояви недобросовісної конкуренції у вигляді 

введення в оману споживачів та контрагентів. Розроблено напрями 

удосконалення ліцензійних умов діяльності у сфері медицини в частині 

розширення в обсязі, конкретизації та зведення до таблиці диференційованих 

вимог до кількості та якості співробітників в залежності від виду та рівня 

закладу охорони здоров’я, до якості обладнання і препаратів тощо; а також 

доповнення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

медичної практики певною кількістю арифметичних вимог, зокрема щодо 

площі медичних палат, кабінетів та інших приміщень, кількості лікарів, 

препаратів, обладнання тощо з розрахунку на одного пацієнта чи навпаки. 

Сьогодні ліцензійні умови, якими визначаються правила торгівлі алкоголем, 

містять кількісні характеристики до приміщень та обладнання, а відповідні 

умови дозволу на діяльність у сфері медицини такої конкретики не містять, 

умовно ставлячи торгівлю алкоголем на більш пріоритетне місце для 

держави. 

Надано пропозиції державі та рекомендації приватним закладам 

охорони здоров’я щодо напрямів підвищення якості майнової основи 

господарювання та варіанти обрання організаційно-правової форми. Зокрема 

було наведено аргументацію необхідності застосування заходів, спрямованих 

на підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я з виробництва 

вакцин, ліків, засобів боротьби із епідеміями, епізоотіями тощо: митних 

пільг, податкових пільг, достатнього фінансування державних і комунальних 

закладів охорони здоров’я, фармацевтичних компаній та підприємств для 

здійснення публічних закупівель на ринку медичного обладнання. 

Розроблено рекомендації приватним закладам охорони здоров’я щодо 

обрання організаційно-правової форми об’єднання підприємств (коли вони 

належать до суб’єктів великого підприємництва) з перевагами обрання 

кожної форми та забезпечення ефективної правової роботи через утворення 
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та функціонування професійного юридичного відділу, укладання договору 

про надання юридичних послуг із консалтинговою фірмою чи професійним 

адвокатом, чіткого дотримання вимог законодавства та документальної 

фіксації кожного етапу та операції у діяльності. 

У дисертації визначено можливості удосконалення управління 

приватним закладом охорони здоров’я. Наведено переваги в організації 

управління приватним закладом охорони здоров’я тандемом керівників – 

особою, яка має медичну освіту, і фахівцем з менеджменту, управління та 

права. А для отримання додаткових знань та вироблення навичок сучасного 

управління зроблено пропозицію запровадження обов’язкового проходження 

курсів підвищення кваліфікації керівниками приватних закладів охорони 

здоров’я під керівництвом фахівців МОЗ України із внесенням такої вимоги 

до ліцензійних умов. Керівники приватних закладів охорони здоров’я можуть 

підвищувати кваліфікацію і за межами України, проте загальне керівництво 

цим процесом, контроль виконання і затвердження звіту має покладатися на 

фахівців МОЗ України. 

У роботі надано пропозиції щодо усунення неточностей або 

невідповідностей сучасним умовам господарювання, що стосуються 

застосування заходів господарської відповідальності у сфері медицини. Так, 

запропоновано усунення неточних і застарілих норм в Основах 

законодавства України про охорону здоров’я, зокрема у статті 80, які хибно 

вказують на обов’язковість вини порушника відносин у сфері медицини та 

обмежують юридичну відповідальність у сфері медицини лише цивільною, 

адміністративною та кримінальною. Визначено напрями оптимізації 

процесуального порядку застосування санкцій до порушників у сфері 

надання медичних послуг та врегулювання господарських спорів між 

приватними закладами охорони здоров’я та їх контрагентами. Зокрема 

доведено, що найбільший ефект із впливу на поведінку порушника 

досягається при комплексному застосуванні санкцій до різноманітних 

суб’єктів одночасно – господарської та адміністративної до приватного 
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закладу охорони здоров’я; кримінальної, адміністративної, дисциплінарної, 

цивільно-правової до його керівників та/або працівників. Запропоновано 

інтенсифікувати досудовий (через подання претензій, застосування медіації, 

процедури врегулювання спору за участю судді) порядок врегулювання 

спорів та постійно удосконалювати рівень правової роботи у приватних 

закладах охорони здоров’я. 

У дисертації доведено можливість держави за допомогою застосування 

диспозитивних методів координувати діяльність приватних закладів охорони 

здоров’я через укладання договорів із військово-цивільними адміністраціями 

сіл, селищ, міст, районів та/або областей (Донецької, Луганської) та/або 

Міністерством оборони України про діяльність на територіях, де може бути 

запроваджено спеціальний режим господарювання внаслідок введення 

воєнного чи надзвичайного стану з можливістю отримання податкових, 

інвестиційних, митних та/або інших пільг. На основі поглядів вітчизняних 

вчених та практиків запропоновано підвищення ефективності врегулювання 

відносин між різними суб’єктами сфери медицини шляхом розробки і 

прийняття Закону України «Про заклад охорони здоров’я», в якому мають 

бути наведені визначення понять «заклад охорони здоров’я» та «приватний 

заклад охорони здоров’я». 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є одним із перших в Україні досліджень правового регулювання 

господарської діяльності приватних закладів охорони здоров’я. Досягнення 

мети роботи стало можливим завдяки використанню комплексу 

загальнофілософських та спеціальних методів пізнання. Завдяки цьому автором 

було сформульовано та обґрунтовано ряд положень, висновків та пропозицій, 

яким притаманні елементи наукової новизни. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані: у науково-дослідній сфері – за основу для подальшого 

дослідження правового режиму діяльності приватних закладів охорони 
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здоров’я у межах науки господарського та інших галузей права; у 

правотворчості – в ході внесення змін і доповнень до нормативно-правових 

актів, що регламентують господарську діяльність у сфері медицини, зокрема до 

Основ законодавства України про охорону здоров’я; у правозастосовній 

діяльності – з метою покращення практичної діяльності суб’єктів 

господарювання у сфері медицини, зокрема в частині підвищення якості 

організації їх правової роботи; в освітньому процесі – результати 

дисертаційного дослідження використовуються при проведенні лекційних, 

семінарських і практичних занять кафедри господарсько-правових дисциплін 

Донецького юридичного інституту МВС України при вивченні спеціальної 

частини дисципліни «Господарське право». 

Ключові слова: приватний заклад охорони здоров’я, періодизація, 

господарський договір, ліцензування, акредитація, підвищення кваліфікації, 

управління, досвід розвинених держав світу. 

 

SUMMARY 

E. Yu. Ryzhkova. Economic and legal regulation of activity of private health 

care institutions. – The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law (Doctor of Philosophy) in specialty 

12.00.04 – Economic Law, Economic Procedural Law (081 – Law). – Donetsk Law 

Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – Kryvyi Rih, 2019. 

The thesis is devoted to the directions of overcoming the theoretical and 

practical problems of the economic activities of private healthcare institutions. 

The paper presents the periodization of the legal regulation of the activities 

of participants in the field of insurance medicine in Ukraine. The following periods 

are highlighted: - I period (80s – 90s of the XIX century); - II period (from the 

beginning of the twentieth century); - III period (from 1917 to 1933); - IV period 

(from 1933 to the early 1990s); - V period (modern). 

The author was able to classify health facilities according to the criteria: 
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1) by the form of ownership – health care institutions operating on the basis 

of private, communal, state and mixed forms of ownership; 2) by type of service; 

3) by capacity – medical offices, pharmacies, hospitals, laboratories, clinics, 

diagnostic centers, medical centers, medical and pharmaceutical companies and 

corporations, etc.; 4) by size – the subjects of microentrepreneurs, the subjects of 

small, medium or large enterprises; 5) by legal form – a citizen entrepreneur (FLP), 

LLC, JSC, enterprise (state or commercial), association of enterprises, including 

holding companies and TNCs; 6) for profit-making purposes – commercial (credit, 

entrepreneurial) and non-commercial (non-profit). 

The paper clarified the definition of "private health care institution". A 

private health care institution is an economic entity created and registered in 

accordance with the procedure established by law, the main purpose of which is to 

provide medical and pharmaceutical assistance on a paid basis and to make a profit 

in the process of ensuring the quality of public health services on the basis of 

highly qualified and professional activities of medical workers. 

The work improved the definition of the concept of ―private (non-state) 

clinic‖ as a medical institution, the main difference of which from medical 

institutions of state and communal ownership is that medical care is provided 

exclusively on a paid basis. 

Based on the analysis of the medical sphere of economically developed 

countries, changes in the medical sphere of Ukraine were proposed. Thus, the 

corresponding analysis in the UK allowed to make a proposal on the state 

incentives for business entities that will enter into tripartite relations with insurers, 

private and public health institutions. 

Analysis in the United States identified the need for a centralized health 

policy and a unified approach to it in order to ensure the availability of public and 

private medicine for representatives of each class and level of the population. 

An analysis in France proved the need to introduce an electronic information 

system with the inclusion of all innovations both in medical practice and in the 

practice of managing healthcare institutions. 
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The paper presents proposals for improving the quality of medical services 

by amending the terms of accreditation of healthcare institutions. This is 

recommended by doubling the number of accredited categories of health care 

institutions. In addition, it is proposed to introduce the duty of institutions to 

inform all consumers of their services about the categories of accreditation in 

Ukraine and about the presence of a certain category in the health care institution 

itself. 

Increasing the number of categories of accreditation from 3 to 6 will allow 

consumers and counterparties to navigate faster and better in the market of medical 

services, and the obligation of a medical institution to inform consumers will 

minimize the manifestations of unfair competition. 

The directions for improving the licensing conditions of activity in the field 

of medicine have been developed. It is recommended to supplement licensing 

conditions with a certain number of requirements (regarding the area of medical 

chambers, offices and other premises, the number of doctors, drugs, equipment, 

quantity and quality of staff). 

Today there are no sufficiently clear and specific licensing conditions 

governing the activities in the field of medicine. However, in other industries, such 

as in the alcohol trade, these conditions are more developed. All this leads to the 

conclusion about the priority of the sphere of trade over the medical sphere. 

However, this should not be. 

The paper presents proposals to the state and recommendations to private 

health institutions in ways to improve the quality of the property basis of 

management and options for electing the legal form. 

In particular, the work proved the need for measures aimed at improving the 

efficiency of health care institutions in the production of vaccines, drugs, means of 

combating epidemics, epizootics, etc. 

The thesis argued the need for customs exemptions, tax incentives, sufficient 

funding for state and municipal health care institutions, pharmaceutical companies 

and enterprises for public procurement in the medical equipment market. 
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The work has developed recommendations for private healthcare institutions 

in electing their legal form with a description of the advantages of each form. In 

addition, the need for clear compliance with the requirements of the legislation and 

documenting each stage of the medical enterprises' activities is described. The 

work argues the creation and operation of a professional legal department in order 

to ensure an effective legal framework. 

The thesis identifies opportunities for improving the management of a 

private healthcare institution. The paper presents the advantages in the 

management of a private health care institution by a tandem of managers - a person 

with medical education and a specialist in management and law. 

The work substantiates the importance of introducing mandatory training 

courses to gain additional knowledge and skills of modern management. The heads 

of private health institutions should take these courses under the guidance of 

specialists from the Ministry of Health of Ukraine. 

This course requirement must be included in the license terms. Heads of 

private health institutions can improve their skills outside Ukraine. However, the 

general management of this process, monitoring the implementation and approval 

of the report should be entrusted to specialists of the Ministry of Health of 

Ukraine. 

The paper provides suggestions for the elimination of inaccuracies or 

inconsistencies to modern business conditions concerning the application of 

measures of economic responsibility in the field of medicine. 

Thus, the thesis proposed the elimination of inaccurate and outdated 

standards in the Fundamentals of Healthcare Law of Ukraine, in particular, in 

Article 80. This article erroneously points to the obligation of the violator in the 

field of medicine and limits legal liability in the field of medicine only to civil, 

administrative and criminal liability. 

The directions for streamlining the procedure for applying sanctions to 

violators in the provision of medical services and resolving business disputes 
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between private healthcare institutions and their counterparties have been 

determined. 

In particular, it was proved that the greatest influence on the behavior of the 

violator is achieved by the complex application of sanctions to various subjects 

simultaneously. 

Economic and administrative liability should apply to private healthcare 

facilities; criminal, administrative, disciplinary, civil liability should apply to their 

managers or employees. 

It was proposed to intensify the pretrial dispute settlement procedure and 

constantly improve the level of legal work in private institutions. 

The thesis proves the possibility of the state through the use of discretionary 

methods to coordinate the activities of private healthcare institutions. This activity 

can be coordinated by entering into agreements with the military-civil 

administrations of villages, towns, cities, districts and regions (Donetsk and 

Luhansk regions). In addition, agreements must be concluded with the Ministry of 

Defense of Ukraine regarding activities in territories where a special economic 

management regime may be introduced due to the imposition of martial law or a 

state of emergency with the possibility of obtaining tax, investment, customs and 

other benefits. 

In the course of the analysis of the works of domestic scientists and 

practitioners, it was proposed to increase the efficiency of settling relations 

between various subjects in the field of medicine by developing and adopting the 

Law of Ukraine ―On the Health Care Institution‖. In this law, the definitions of the 

concepts ―health care institution‖ and ―private health care institution‖ should be 

given. 

The scientific novelty of the research lies in the fact that the thesis is one of 

the first studies in Ukraine on the legal regulation of the economic activities of 

private healthcare institutions. Achieving the goal of work was made possible 

through the use of a complex of general philosophical and special methods of 

knowledge. Due to this, the author formulated and substantiated a number of 
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provisions, conclusions and proposals, which are inherent elements of scientific 

novelty. 

The practical significance of these results is that they constitute a scientific 

theoretical and practical interest and can be used: 

1) in the research field – as a basis for further research on the legal regime of 

private health institutions in the framework of the science of economic and other 

branches of law; 

2) in lawmaking – in the course of making changes and additions to the 

regulatory legal acts regulating economic activities in the field of medicine, in 

particular, in the Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care; 

3) in law enforcement – with the aim of improving the practical activities of 

economic entities in the field of medicine, in particular in terms of improving the 

quality of the organization of their legal work; 

4) in the educational process – the results of the dissertation research are 

used when conducting lectures, seminars and practical classes of the department of 

economic and legal disciplines of the Donetsk Law Institute of the Ministry of 

Internal Affairs of Ukraine when studying the special part of the discipline 

―Economic Law‖. 

Key words: private health care institution, periodization, economic 

agreement, licensing, accreditation, advanced training, management, experience of 

developed countries of the world. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Протягом останніх років 

суб’єкти господарювання у сфері медицини відчувають вплив перманентних 

змін та реформ. Держава намагається запровадити у медичній сфері стандарти 

економічно і соціально розвинених країн світу. Дотримання цих стандартів є 

обов’язком усіх надавачів медичних послуг незалежно від форми власності та 

організаційно-правової форми суб’єктів господарювання, в якій вони діють. 

Приватні заклади охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) є повноцінними учасниками 

господарських та інших відносин у сфері медицини. Тому на них у повній мірі 

поширюється вплив усіх новацій та експериментів, що запроваджуються у цій 

сфері. Намагання інтеграції України до ЄС та країн із високим рівнем 

соціального захисту населення потребує максимального поширення страхової 

медицини, державної підтримки ЗОЗ, що застосовують прогресивні технології 

та сучасне обладнання, нормативного підвищення вимог та стандартів у сфері 

медицини тощо. 

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 

було прийнято ще 19 листопада 1992 року, він потребує змін. Значна кількість 

законопроектів, спрямованих на врегулювання відносин у сфері медицини, 

поява нових правил та стандартів не сприяють ефективному розвитку ЗОЗ через 

невизначеність та вагання законодавця. Господарська діяльність приватних ЗОЗ 

здійснюється на основі положень спеціального господарського законодавства та 

норм Господарського кодексу України. Останні також часто змінюються не в 

кращий бік через неконструктивні дії законодавця. 

Наукові дослідження правового регулювання відносин у сфері медицини 

проводилися значною кількістю українських вчених, які належать як до школи 

господарського, так і шкіл конституційного, цивільного, адміністративного та 

інших галузей права. У межах науки господарського права значна увага 

науковців приділяла увагу пошуку відповідей на питання щодо обрання 
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організаційно-правової форми та форми управління діяльністю суб’єкта 

господарювання, державної легітимації – реєстрації, ліцензування, акредитації, 

отримання спеціальних дозволів, майнової відокремленості суб’єкта 

господарювання, його відповідальності за результати своєї діяльності тощо. Усі 

ці питання об’єктивно постають перед приватними ЗОЗ та є предметом 

дослідження вчених. Серед вітчизняних дослідників можна назвати таких 

фахівців, як: О.А. Беляневич, А.Г. Бобкова, С.Б. Булеца, О.М. Вінник, 

Р.Ю. Гревцова, С.М. Грудницька, Б.В. Деревянко, Р.А. Джабраілов, 

Л.М. Дешко, І.Є. Замойський, В.І. Курило, Р.А. Майданик, В.К. Мамутов, 

Н.З. Мачуга, Н.В. Никитченко, Л.М. Ніколенко, М.М. Пархоменко, 

В.М. Пашков, М.М. Самофал, І.Я. Сенюта, А.В. Симонян, Т.В. Степанова, 

А.В. Череп, В.С. Щербина та інші. Однак складність та різноманітність 

правовідносин за участі приватних ЗОЗ, а також перманентне реформування 

медичної сфери, увага науковців у більшій частині до державних та 

комунальних ЗОЗ вимагають проведення окремих господарсько-правових 

досліджень регулювання діяльності приватних ЗОЗ. 

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

виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри господарсько-

правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України за 

темами «Розвиток господарсько-правового забезпечення сучасної економіки» 

(держреєстрація № 0102U006758) й «Актуальні проблеми цивільного та 

господарського права», у межах яких автором самостійно проведено 

дослідження правового регулювання господарської діяльності приватних ЗОЗ і 

зроблено пропозиції до теорії, практики і законодавства. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

виявлення та пропозиція напрямів подолання теоретичних і практичних 

проблем господарської діяльності приватних ЗОЗ.  
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Мета дослідження зумовила необхідність постановки та вирішення таких 

завдань: 

– навести періодизацію правового регулювання діяльності учасників 

відносин у сфері страхової медицини України; 

– класифікувати ЗОЗ за різними критеріями, надати авторські визначення 

понять «приватний заклад охорони здоров’я» і «приватна (недержавна) 

клініка»; 

– проаналізувати відносини у сфері медицини в економічно розвинених 

державах та запропонувати зміни у медичній сфері України; 

– надати пропозиції щодо підвищення якості медичних послуг шляхом 

запровадження змін до умов акредитації ЗОЗ; 

– розробити напрями удосконалення ліцензійних умов діяльності у сфері 

медицини; 

– надати пропозиції державі та рекомендації приватним ЗОЗ щодо 

напрямів підвищення якості майнової основи господарювання та варіанти 

обрання організаційно-правової форми; 

– визначити можливості удосконалення управління приватним ЗОЗ; 

– виявити та надати пропозиції щодо усунення неточностей або 

невідповідностей сучасним умовам господарювання, що стосуються 

застосування заходів господарської відповідальності у сфері медицини; 

– визначити напрями оптимізації процесуального порядку застосування 

санкцій до порушників у сфері надання медичних послуг, зокрема шляхом 

організації правової роботи. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають та 

реалізуються у медичній сфері під час утворення, діяльності та припинення 

приватних ЗОЗ. 

Предметом дослідження є господарсько-правове регулювання діяльності 

приватних ЗОЗ. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження 

становлять роботи науковців у сферах теорії господарського, цивільного та 
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медичного права. Досягнення мети роботи стало можливим завдяки 

використанню комплексу загальнофілософських та спеціальних методів 

пізнання. За допомогою історичного методу було наведено періодизацію 

правового регулювання діяльності учасників відносин у сфері страхової 

медицини України. Застосування діалектичного методу дозволило 

запропонувати визначення понять «приватний заклад охорони здоров’я» та 

«приватна (недержавна) клініка». Аналітико-синтетичний метод уможливив 

надання пропозицій щодо стимулювання різних учасників відносин у сфері 

медицини, реалізації у межах МОЗ України єдиної централізованої державної 

цінової політики, запуску та підтримки функціонування постійної єдиної 

загальнодержавної електронної інформаційної системи тощо. Порівняльно-

правовий метод дозволив запропонувати зміни і доповнення до Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з медичної практики, а також 

удосконалення основних засад застосування заходів відповідальності до 

порушників відносин у сфері медицини. Формально-логічний метод дозволив 

віднайти способи удосконалення управління приватним ЗОЗ. Системний метод 

використано для дослідження відносин між приватними ЗОЗ та військово-

цивільними адміністраціями сіл, селищ, міст, районів та/або областей, 

Міністерством оборони України, різними групами контрагентів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є одним із перших в Україні досліджень правового регулювання господарської 

діяльності приватних ЗОЗ. Сформульовано та обґрунтовано низку наукових 

положень, які мають ознаки новизни та виносяться на захист: 

уперше: 

– надано авторське визначення поняття «приватний заклад охорони 

здоров’я» як суб’єкт господарювання, створений та зареєстрований у 

встановленому законом порядку, основною метою якого є надання медичної, 

фармацевтичної послуги на платній основі та отримання прибутку у процесі 

забезпечення якісного рівня охорони здоров’я населення на основі 

висококваліфікованої та професійної діяльності медичних працівників; 
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– доведено можливість держави за допомогою застосування 

диспозитивних методів координувати діяльність приватних ЗОЗ через 

укладання договорів із військово-цивільними адміністраціями сіл, селищ, міст, 

районів та/або областей (Донецької, Луганської) та/або Міністерством оборони 

України про діяльність на територіях, де може бути запроваджено спеціальний 

режим господарювання внаслідок введення воєнного чи надзвичайного стану з 

можливістю отримання податкових, інвестиційних, митних та/або інших пільг. 

удосконалено положення щодо: 

– періодизації правового регулювання діяльності учасників відносин у 

сфері страхової медицини України: І період (80-ті – 90-ті роки XIX століття); ІІ 

період (із початку ХХ століття); ІІІ період (від 1917 до 1933 року); ІV період (з 

1933 до початку 1990-х років); V період (сучасний); 

– класифікації ЗОЗ за: 1) формою власності; 2) видами послуг; 

3) потужністю; 4) розмірами; 5) організаційно-правовими формами; 6) метою 

одержання прибутку; 

– нормативного запровадження подвоєння кількості наявних категорій 

акредитації ЗОЗ, а також обов’язку останніх інформувати усіх споживачів своїх 

послуг (у першу чергу споживачів - суб’єктів господарювання) про наявні в 

Україні категорії акредитації та про відповідність певній самого ЗОЗ; 

– розширення в обсязі, конкретизації та зведення до таблиці 

диференційованих вимог до кількості та якості співробітників залежно від виду 

та рівня ЗОЗ, до якості обладнання і препаратів тощо; а також доповнення 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики 

певною кількістю арифметичних вимог, зокрема щодо площі медичних палат, 

кабінетів та інших приміщень, кількості лікарів, препаратів, обладнання тощо з 

розрахунку на одного пацієнта чи навпаки; 

– управління приватним ЗОЗ, зокрема щодо обрання (призначення) на 

паритетних засадах керівниками осіб, які мають медичну освіту, а також осіб, 

які є фахівцями з менеджменту, управління та права; 
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– усунення неточних і застарілих норм в Основах законодавства України 

про охорону здоров’я, зокрема у статті 80, які хибно вказують на обов’язковість 

вини порушника відносин у сфері медицини та обмежують юридичну 

відповідальність у сфері медицини лише цивільною, адміністративною та 

кримінальною; 

– підвищення ефективності врегулювання відносин між різними 

суб’єктами сфери медицини шляхом розробки і прийняття Закону України 

«Про заклади охорони здоров’я», в якому мають бути наведені визначення 

понять «заклад охорони здоров’я» та «приватний заклад охорони здоров’я». 

дістали подальшого розвитку: 

– пропозиція запровадження обов’язкового проходження курсів 

підвищення кваліфікації керівниками приватних ЗОЗ під керівництвом фахівців 

МОЗ України із внесенням такої вимоги до ліцензійних умов; 

– аргументація необхідності застосування заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності роботи ЗОЗ з виробництва вакцин, ліків, засобів 

боротьби із епідеміями, епізоотіями тощо: митних пільг, податкових пільг, 

достатнього фінансування державних і комунальних ЗОЗ, фармацевтичних 

компаній та підприємств для здійснення публічних закупівель на ринку 

медичного обладнання; 

– розробка рекомендацій приватним ЗОЗ щодо обрання організаційно-

правової форми об’єднання підприємств (коли вони належать до суб’єктів 

великого підприємництва) з перевагами обрання кожної форми та забезпечення 

ефективної правової роботи через утворення та функціонування професійного 

юридичного відділу, укладання договору про надання юридичних послуг із 

консалтинговою фірмою чи адвокатом, чіткого дотримання вимог 

законодавства та документальної фіксації кожного етапу та операції у 

діяльності; 

– узагальнення досвіду розвинених держав світу в частині пропозицій: 

а) запровадження державного стимулювання суб’єктів господарювання, які 

укладають договори та вступають у тристоронні відносини зі страховиками і 
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приватними та державними ЗОЗ, а страхові програми добровільного медичного 

страхування поширити лише на ту частину діяльності державних медичних 

закладів, яка виходить за рамки суспільних зобов’язань (досвід Великої 

Британії); б) реалізації у межах МОЗ України єдиної централізованої державної 

цінової політики у сфері охорони здоров’я (досвід США); в) запуску та 

підтримки функціонування постійного єдиного загальнодержавного джерела 

або електронної інформаційної системи із викладанням усіх інновацій як у 

медичній практиці, так і в практиці управління ЗОЗ (досвід Франції). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані: 

– у науково-дослідній сфері – як основа для подальшого дослідження 

правового режиму діяльності приватних ЗОЗ у межах науки господарського та 

інших галузей права;  

– у правотворчості – в ході внесення змін і доповнень до нормативно-

правових актів, що регламентують господарську діяльність у сфері медицини, 

зокрема до Основ законодавства України про охорону здоров’я;  

– у правозастосовній діяльності – з метою покращення практичної 

діяльності суб’єктів господарювання у сфері медицини, зокрема в частині 

підвищення якості організації їх правової роботи (акти впроваджень у 

практичну діяльність медичного центру «Меділекс» № 137 від 02.11.2018 та 

ТОВ «ЕВОЛЮШН МЕДІКАЛ ГРУП» № 11 від 06.02.2018);  

– в освітньому процесі – результати дисертаційного дослідження 

використовуються при проведенні лекційних, семінарських і практичних занять 

кафедри господарсько-правових дисциплін Донецького юридичного інституту 

МВС України при викладанні дисципліни «Господарське право» (акт 

впровадження в освітній процес Донецького юридичного інституту МВС 

України від 30.01.2019). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій висвітлено авторські пропозиції щодо удосконалення 
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господарської діяльності приватних ЗОЗ. У науковій статті «Про 

відповідальність приватних закладів охорони здоров’я та їхніх співробітників за 

порушення договорів та/або законодавства», написаній у співавторстві із 

науковим керівником, здобувачем було класифіковано види відповідальності у 

сфері охорони здоров’я та запропоновано зміни до статті 80 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я. 

Апробація матеріалів дисертації. Підсумки подолання проблем 

діяльності приватних ЗОЗ, одержані узагальнення і висновки було 

оприлюднено на таких науково-практичних конференціях та круглих столах: 

«Проблеми здійснення охорони прав учасників цивільних правовідносин» 

(м. Макіївка, 21–22 вересня 2007 р.), «Права людини у філософському, 

політологічному, соціологічному та правовому вимірах» (м. Харків, 14 грудня 

2007 р.), «Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове 

забезпечення розвитку сучасної економіки України» (м. Донецьк, 14 листопада 

2008 р.), IV Міжнародній цивілістичній науковій конференції студентів та 

аспірантів (м. Одеса, 3-4 квітня 2009 р.), «Господарсько-правове та фінансово-

правове забезпечення розвитку економіки України» (м. Донецьк, 26 листопада 

2010 р.), «Напрями вдосконалення правового регулювання суспільних 

відносин» (м. Київ, 27-28 грудня 2011 р.), «Сучасний стан розвитку юридичної 

науки» (м. Харків, 17-18 липня 2012 р.), «Актуальні проблеми правового 

забезпечення господарської діяльності в Україні» (м. Харків, 12 березня 

2015 р.), «Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права» 

(м. Кривий Ріг, 28 вересня 2017 р.), «Господарське право та процес в умовах 

трансформації суспільних відносин» (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 р.), 

«Правова держава: міждисциплінарний підхід» (м. Маріуполь, 5 грудня 2018 р.) 

тощо. 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені у 19 

наукових працях, з яких: п’ять статей у фахових наукових виданнях України та 

одна стаття в науковому періодичному виданні іншої держави, тринадцять тез 

доповідей за результатами конференцій та круглих столів.  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

 

1.1. Історичні аспекти правового регулювання господарської 

діяльності приватних закладів охорони здоров’я 

 

 

Активне формування правових засад регулювання медичної діяльності 

взагалі в Україні бере початок з моменту прийняття незалежності. У 

дев’яностих роках минулого століття було прийнято ряд важливих законів, 

що сприяли становленню медичного права в державі. 

Насамперед, це Основи законодавства України про охорону здоров’я 

[78], який став фундаментальним нормативно-правовим актом, що регулює 

відносини у сфері охорони здоров’я [31, c. 120]. Невдовзі було прийнято ряд 

Законів України, що регулюють окремі аспекти медичної сфери, зокрема: 

«Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 року № 239/95-

ВР [101]; «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ [103] та інші. Це були 

відносно вузькі за предметом регулювання закони, що визначали окремі 

особливості діяльності приватних ЗОЗ. 

28 червня 1996 року Конституція України закріпила право людини на 

охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування (стаття 49) [46]. 

В нормах цієї статті законодавцем було враховано положення основних 

документів міжнародного статусу: Загальної декларації прав людини [37], 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права [68], 

Європейської соціальної хартії [36], а також численних конвенцій та 

рекомендацій МОП. Дотримання прав людини напряму кореспондувало 
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обов’язкам приватних ЗОЗ. Правове забезпечення якості медичних послуг є 

важливим завданням останніх і досягається за посередництва господарсько-

правового інструментарію [160, с. 162]. 

Саме із зазначеного періоду ряд вітчизняних дослідників констатували 

появу нової галузі права в системі національного права – медичного права 

України [6, c. 23]. Якщо розглядати цю комплексну галузь як підгалузь 

господарського права, то її завданням є комплексне правове забезпечення 

господарської діяльності суб’єктів у сфері медицини, які виготовляють та 

реалізують продукцію, виконують роботи чи надають послуги вартісного 

характеру, що мають цінову визначеність з метою одержання прибутку чи 

отримання соціального ефекту. Господарська діяльність приватних ЗОЗ є 

предметом цієї комплексної правової галузі. 

Сьогодні проблеми медичного права у нашій державі намагаються 

долати як вчені-теоретики, так і вчені-практики, чий інтерес обумовлений 

визначенням сприятливих умов та способів щодо дієвої реалізації права на 

охорону здоров’я та медичну допомогу, яке є первинним в системі 

соціальних прав людини, а також можливості отримання додаткового 

прибутку і досягнення соціального ефекту. 

Здоров’я суспільства і кожної окремої людини має вирішальне 

значення для існування і розвитку держави, що визнано Резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН (UNG 34/58, 1979) і програмою ВООЗ [7, c. 116]. 

Дотримання основоположних міжнародних принципів має прямий вплив на 

економіку, підвищуючи статус держави і, відповідно, рівень внутрішнього та 

іноземного інвестування. 

Сфера охорони здоров’я являє собою комплекс суспільних відносин 

(медичних, фінансових, організаційних, управлінських). У центрі зазначеного 

кола суспільних відносин виступають медичні, що виникають між 

споживачем (як людиною, так і суб’єктом господарювання чи державою), 

замовником (часто суб’єктом господарювання чи державою) та виконавцем 

(приватним ЗОЗ) з приводу надання медичної послуги. 
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Не дивлячись на той факт, що проблеми підприємництва у сфері 

медичного права розглядаються у науці понад десятиріччя, певна їх кількість 

до сьогодні не має остаточного правового визначення. Залишаються 

актуальними питання щодо правового визначення статусу пацієнта (суб’єкта 

цивільного права), споживача медичних послуг та контрагента за 

господарськими договорами (суб’єкта господарювання), регулювання 

надання специфічних послуг (з трансплантації органів та інших анатомічних 

матеріалів людини, спеціальних заходів профілактики, проведення медичної 

експертизи, донорства крові та її компонентів), та взагалі правового 

регулювання діяльності ЗОЗ і т.ін. 

До сказаного слід додати, що на сьогодні відсутня єдина точка зору з 

приводу місця медичного права у загальній системі права України. 

Так, у науковій літературі тривалий час дискутувалося питання щодо 

визначення галузевої належності відносин у сфері охорони здоров’я і 

правових норм, які їх регулюють. Одна група вчених вважає такі відносини 

предметом цивільно-правового регулювання (В.Л. Суховерхий, 

В.А. Ойзенгіхт, А.М. Савицька, Н.С. Малеїн). Сутність іншого підходу 

полягає в тому, що норми медичного права на початковому етапі розвитку 

являли собою складову галузі права соціального забезпечення, а на 

сучасному етапі, з урахуванням накопичення і систематизації медичного 

законодавства, складають самостійну галузь права (В.С. Андрєєв, 

Р.І. Іванова, В.А. Тарасова) [7, c. 116]. Прибічники третього підходу до цього 

питання розглядають право охорони здоров’я як комплексну галузь права 

(законодавства). В обґрунтування такої позиції М.Н. Малеїна зазначає, що 

лікарське (медичне, охороноздоровче) право або право про охорону здоров’я 

– це система нормативних актів (норм), які регулюють організаційні, 

майнові, особисті відносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням 

санітарно-епідеміологічних заходів і наданням лікувально-профілактичної 

допомоги громадянам [198, c. 5]. 
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Слід вказати на те, що на межі тисячоліть дискусія стосовно місця та 

значення медичного права та щодо можливості розробки та ухвалення 

окремого кодексу знайшла продовження у роботах українських вчених [174]. 

Протягом ХХ століття сформувався поділ правових відносин на галузі 

права залежно від предмету і методу регулювання. На сьогодні у праві 

України та більшості держав світу визнано існування в якості самостійних 

галузей права конституційного (державного), адміністративного, цивільного, 

кримінального та господарського, трудового права. За іншими галузями 

права в основному визнається статус комплексних. До таких належать 

підприємницьке право, митне право, банківське право, біржове право, 

податкове право та інші [24, с. 7]. Сюди ж, на нашу думку, слід віднести і 

медичне право. Хоча можна зважити й на інші точки зору стосовно 

класифікації і систематизації відносин за участі суб’єктів господарювання у 

сфері медицини. На підтвердження такого підходу можна вказати, що 

Р.А. Майданик у своїх працях вказував, що останнім часом серед вчених 

набула поширення теза саме комплексності відносин у сфері медицини та 

власне медичного права як прикордонної комплексної галузі права, яка 

врегульовує суспільні відносини у сфері медичної діяльності – 

охороноздоровчі та інші, тісно пов’язані із ними [55; 3, с. 53]. 

Аналізуючи наведене, досить важко дійти висновку щодо правильності 

виключно одного будь-якого з викладених підходів, бо, у свою чергу, кожен 

із них має як свої пріоритети, так і певні недоліки і прогалини. На нашу 

думку, достатньо цікавою і відповідною сучасним тенденціям розвитку 

правової системи України є позиція Н. Болотіної щодо існування усіх підстав 

для визнання медичного права як самостійної галузі права. В теорії ознаками 

галузі права є предмет правового регулювання, метод, принципи, наявність 

системи законодавства, зацікавленість держави у виділенні конкретної 

системи правових норм у самостійну галузь права та у її розвитку. Медичне 

право, на думку Н. Болотіної, відповідає всім вказаним вимогам. Крім того, 

воно регулює якісно своєрідний комплекс суспільних відносин, які 
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виникають в результаті безпосереднього впливу на людину медичними 

засобами [7, c. 117]. З іншого боку, власний предмет правового регулювання 

має кожна чи то самостійна, чи комплексна галузь права, а отже медичне 

право тут не унікальне [153, с. 156]. Натомість медичне право не має 

власного методу і скоріше за все – жодного власного принципу. А тому воно 

як мінімум може розглядатися як підгалузь господарського, цивільного, 

адміністративного галузей права. 

Щороку інтерес до медичного права в нашій країні набирає оберти. 

Так, 14-15 квітня 2007 року відбувся I Всеукраїнський конгрес з медичного 

права і соціальної політики, що став значним кроком вперед на шляху до 

реформування наявної системи охорони здоров’я та становлення медичного 

права в Україні [76, с. 52]. 19-20 квітня 2007 року у Львові відбулася Перша 

всеукраїнська науково-практична конференція «Медичне право України: 

проблеми становлення та розвитку», на якій було прийнято рішення сприяти 

розробці та імплементації курсу «Медичне право України» у навчальний 

процес з підготовки спеціалістів і магістрів медичного та юридичного 

профілю [194]. Інтерес до правових проблем забезпечення діяльності 

суб’єктів господарювання (зокрема і приватних ЗОЗ) у сфері медицини 

постійно підтримується у науковій літературі та ЗМІ. Серед іншого 

висловлюються думки, що знання медичного права необхідні кожному 

пересічному громадянину України, кожній людині, які є потенційними 

пацієнтами [66, c. 6]. Досконале володіння правовими аспектами медичного 

права необхідне не тільки для медиків, а й для юристів. Це обумовлено 

наявністю у судах різного профілю і рівня великої кількості позовів щодо 

порушень прав пацієнтів, медичних працівників, замовників послуг ЗОЗ, їх 

контрагентів, держави, надання ЗОЗ неякісних послуг тощо [157, с. 198]. А 

отже, можливо є сенс запровадження у навчальні плани ЗВО України 

медичного і юридичного профілів курсу «Медичне право». 

У 2004 році МОЗ України вже затвердило для лікарів - організаторів 

охорони здоров’я та лікарів інших спеціальностей програму «Медичне 
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право» і на сьогодні такий курс є у Львівському та Донецькому національних 

медичних університетах. Серед юридичних ЗВО і факультетів викладання 

«Медичного права» проводиться у Донецькому національному університеті, 

Соломоновому університеті, Києво-Могилянській академії, Львівському 

національному університеті імені І. Франка, Академії адвокатури України, 

Європейському університеті та ін. З 2007 року обговорюється питання про 

те, що при МОЗ України має бути створена міжвідомча робоча група, до 

складу якої мають входити фахівці – медики та юристи, що займаються 

питаннями медичного права в Україні [194]. У рамках виставки «Охорона 

здоров’я 2013» відбулася друга науково-практична конференція «Державно-

приватне партнерство у галузі охорони здоров’я. Сьогодення та 

перспективи». Зважаючи на недофінансування з державного бюджету галузі 

охорони здоров’я України, не викликає сумнівів необхідність залучення 

інвестицій бізнес-партнерів, беручи до уваги успішний світовий досвід, який 

свідчить про ефективність державно-приватного співробітництва в розвитку 

національних систем охорони здоров’я [195]. Діяльність приватних ЗОЗ у 

багатьох зарубіжних країнах (ФРН, Ізраїль, США, Швейцарія та ін.) є 

ефективною та прибутковою. Найскладнішим є перший етап – організація 

якісної конкурентної роботи суб’єктом господарювання у галузі медицини. 

Отже, саме існування людини, її потреб ще у прадавні часи призвело до 

появи ЗОЗ, а на сучасному етапі розвитку суспільства діяльність таких ЗОЗ 

вказує на необхідність поглиблення ДПП у медичній сфері, визначає 

важливість та актуальність питання забезпеченості охорони здоров’я 

української нації в частині господарсько-правового забезпечення розвитку 

сучасної економіки України [153, c. 155-157], що має сприяти пошуку 

способів та заходів визначення шляхів усунення проблемних питань і 

запобігання виникненню нових у майбутньому. Важливого значення має 

правове забезпечення якості послуг, що надаються приватними ЗОЗ. 

В рамках наявних проблем соціально-економічного стану охорони 

здоров’я України сектор приватної медицини повинен та у змозі стати 
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додатковим і вагомим джерелом надання медичних послуг населенню та 

економічного зміцнення наявної системи охорони здоров’я. У свою чергу цей 

сектор потребує сприяння у формуванні на загальнодержавному рівні 

ефективних заходів щодо подальшого розвитку. 

Сектор приватної медицини України представлено понад 22000 СПД і 

196200 співробітниками галузі охорони здоров’я. Цими СПД постійно 

надається медична допомога десяткам мільйонів громадян України, 

діяльність забезпечується необхідною кількістю медикаментів, товарів і 

виробів медичного призначення, щорічно розвантажується державний 

бюджет охорони здоров’я України на 1,8-2,0 мільярдів гривень. Поступово 

зростає кількість установ і закладів народної медицини. І це за наявності 

проблем її співіснування з традиційною медициною, недосконалою 

нормативно-правовою базою та організацією їх діяльності [80]. Можемо 

прогнозувати стрімкий розвиток таких закладів після появи ефективного 

законодавства, що легалізує їх правовий статус. Проте для цього потрібно 

буде провести достатньо глибоку правову роботу, зокрема розробити зміни 

до законодавства про ліцензування. Будь-яка діяльність, що здійснюється з 

наданням послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність, є 

господарською. Ця діяльність повинна бути законною і відповідати 

стандартам з якості та вимогам ліцензійних умов (якщо ці вимоги 

передбачені законодавством). Діяльність у сфері медицини згідно із 

положеннями статті 7 ЗУ «Про ліцензування» підлягає ліцензуванню: згідно 

з пунктом 10 – виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля 

лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних 

фармацевтичних інгредієнтів); згідно з пунктом 15 – медична практика; 

згідно з пунктом 16 – діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і 

клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ України; згідно з 

пунктом 17 – ветеринарна практика [126]. Під ці види діяльності прийнято 

ліцензійні умови, в яких визначено вимоги до якості діяльності. Суб’єкти так 

званої народної медицини здійснюють систематичну підприємницьку 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/paran12#n12
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діяльність, яка є незаконною господарською діяльністю. Законодавче 

визначення умов здійснення господарської діяльності у сфері «народної 

медицини» легітимізує велику кількість суб’єктів малого підприємництва, а 

також дозволить великим медичним комплексам надавати нові послуги. В 

цілому держава від цього виграє. Легітимізовані й офіційно надаватися 

будуть лише послуги, визначені ліцензійними умовами, а тому вони все одно 

пройдуть певні перевірки, випробування та експертизи на предмет жорсткого 

відсіювання відверто шарлатанських і шахрайських послуг. 

В умовах постійного дефіциту бюджетних коштів у галузі охорони 

здоров’я все більш актуальним стає пошук позабюджетних джерел її 

фінансування. Зі всього спектру сучасних можливостей найбільший інтерес 

становить створення ЛК, покликаних забезпечити якісне та доступне 

лікування пацієнтів - членів ЛК. У багатьох регіонах України, наприклад, у 

Полтавській, Житомирській та інших областях, вже є досвід створення ЛК та 

певні результати їх діяльності. 

Історично страхова медицина формувалася на основі ЛК, які були 

організовані на промислових підприємствах. Метою їх створення було і є 

залучення коштів населення на добровільних засадах для забезпечення членів 

ЛК медикаментами за умови надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, 

лікування в умовах стаціонару, проведення діагностичних обстежень. Тобто 

на першому етапі формування страхової медицини їх утворення проходило у 

більшій мірі навіть не у формі кооперативу, а у формі громадських 

організацій. Хоча за своїми принципами діяльність ЛК мала багато спільного 

із кооперативами: - добровільне та відкрите членство, демократичний 

членський контроль за діяльністю, автономія і незалежність, економічна 

участь членів, співпраця з аналогічними організаціями, турбота про громаду, 

доступ до інформації про діяльність та ін. [42, с. 138-147]. 

Як доводять українські дослідники, витоки медичного страхування 

уходять корінням у середину ХІХ століття, коли з’являються повідомлення 

про його появу на німецьких землях. Проте вже тоді фіксується поява ЛК на 
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українських землях. Основними джерелами фінансування виступають кошти, 

отримувані страховими фондами від підприємств, громадян, а також 

субвенції бюджету [48, с. 16-17]. 

Вітчизняне медичне страхування отримало поширення в південній 

частині України в кінці 80-х – початку 90-х років XIX століття. У цей час 

прогресивна частина підприємців Одеси почала страхувати своїх робітників 

від нещасних випадків на виробництві у приватних загальнострахових 

товариствах. Згодом страхування поширилося на всі промислові центри 

Херсонської губернії. Уже тоді досліджувані відносини мали комплексний 

характер, адже їх учасниками були ЗОЗ, страхові компанії, комерційні 

суб’єкти господарювання та їхні працівники. Відносини між ними мали 

характер господарсько-, цивільно-правових та трудових. Для нас важливим є 

те, що споживачем послуг медичних установ і страховиків виступали 

суб’єкти господарювання - підприємці, які страхували здоров’я своїх 

працівників. Взагалі відносини за участі суб’єкта господарювання та 

споживача найчастіше вважаються цивільно-правовими. Проте вони є 

комплексними, адже в момент вступу у публічний договір із суб’єктом 

господарювання (наприклад, приватним ЗОЗ) навіть кінцевий споживач - 

громадянин є учасником відносин у сфері господарювання і є суб’єктом 

господарського права. Тому саме цей момент і ці відносини є предметом 

регулювання господарсько-правової науки. І взагалі, виходячи навіть із самої 

назви «публічний договір», відносини на основі такого договору не повинні 

регулюватися цивільно-правовим законодавством, яке повинно орієнтуватися 

на приватні інтереси [83, с. 153]. А питання з організації роботи та надання 

послуг професійними страховиками розглядаються у межах господарського 

права. 

Пізніше з’явилися думки про те, що комерційна форма добровільного 

страхування у приватних страхових компаніях в цілому не є рентабельною. 

Підприємці вирішили заощаджувати на охороні здоров’я працівників і 

відмовлятися віддавати гроші страховикам і медикам. Фінансувати захист 
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здоров’я працівників було запропоновано самим працівникам, а інспекції 

повинні було сумлінно слідкувати за дотриманням безпечних умов праці на 

підприємстві. 

Першим промисловим підприємством в Україні, де в 1870 році була 

створена ЛК, став адміралтейський завод «Россуд» у місті Миколаєві. Саме 

тут підприємці уклали першу в українських землях угоду для надання 

медичної допомоги з Миколаївським військово-морським шпиталем. Згідно з 

угодою про медичне забезпечення робітникам заводу надавалася медична 

допомога у разі нещасних випадків, а відшкодування витрат здійснювалося 

через ЛК за рахунок підприємства. У цьому випадку ЛК можна вважати 

внутрішньоструктурним або відокремленим підрозділом суб’єкта 

господарювання. Вони не мали статусу юридичної особи й утворювалися 

найчастіше у складі промислових підприємств - суб’єктів великого 

підприємництва. Споживачем послуг медичних установ можна вважати 

окрім безпосередньо постраждалих працівників, так і ЛК і самі підприємства. 

Після 1905 року царський уряд ініціював розробку закону про 

соціальне страхування й одночасно дозволив працівникам організовувати 

лікарняні або ощадні каси забезпечення. Нормативна база та статут про 

діяльність ЛК були затверджені прийнятим у 1912 році законом «Про 

соціальне страхування на випадок хвороби». Джерелами фінансування ЛК 

стали внески робітників (членів ЛК) та виплати промисловців. У ці часи ЛК 

носили характер у більшій мірі громадських організацій. 

У 1913 році адміністрація ЛК отримала право організовувати лікарні, 

амбулаторії, санаторії, аптеки. Взаємовідносини ЛК з лікарями будувалися на 

договірній основі або шляхом зарахування спеціалістів на постійну роботу. 

Виникла тенденція до збільшення кількості ЛК та їх об’єднань. Спілки ЛК 

були менш залежні від підприємців, мали у розпорядженні значно більші 

статутні та резервні кошти, отримали можливість збільшити кількість послуг. 

А отже, можна констатувати на наявності в українських землях у складі 

Російської імперії окремої системи страхової медицини. З 1913 року ЛК 
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отримала певний правовий статус, що виходив за межі відокремленого 

підрозділу промислового підприємства - суб’єкта великого підприємництва. 

ЛК уже могли самі брати участь в утворенні суб’єктів у сфері медицини. У 

цьому випадку участь ЛК мала організаційний характер, а нові суб’єкти у 

сфері медицини створювалися за рахунок майна інших суб’єктів 

господарювання, громадян (підданих) чи держави - засновників або 

утворювані суб’єкти були некомерційними і майно передавалося їм від ЛК на 

основі права оперативного управління. 

У перші роки існування радянської держави систему страхової 

медицини було збережено. Більше того, вийшли Декрети Ради народних 

комісарів, покликані укріпити матеріальне та юридичне становище ЛК, 

якими керувалися і в Україні. Проте у процесі одержавлення страхових 

організацій ЛК в Україні були повністю ліквідовані. У 1933 році система 

соціального страхування втратила самостійність унаслідок передання питань 

страхування до компетенції профспілок та поступово позбулася складової 

медичного страхування [54]. Тепер офіційно послуги медичних установ було 

визнано безкоштовними, а гроші профспілок у кращому випадку 

використовувалися на оздоровлення працівників в період відпусток. 

На Галичині «Касу хворих» вперше було створено у 1889 році. Згідно із 

законами Австро-Угорщини ця організація забезпечувала своїх членів 

безкоштовним медичним обслуговуванням та утриманням на час хвороби. З 

1920 року уже на українських землях у складі Польщі виникають окружні 

каси хворих, об’єднані у вседержавну спілку, найстарішою та найбільшою з 

яких була окружна каса хворих у Львові [54]. Такі організації можна 

розглядати як первинну форму медичного страхування, як суб’єкти 

цивільного права – споживчі кооперативи. Хоча часто споживчі кооперативи 

після задоволення інтересів їх учасників реорганізуються у кооперативи 

виробничі або господарські товариства, зокрема ТОВ, які надають послуги на 

професійній основі з метою отримання прибутку. 
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На сьогодні ЛК нашої держави об’єднані у ВГО «Асоціація працівників 

ЛК України» (далі – Асоціація), що була створена 26 липня 2007 року [54]. 

Метою діяльності Асоціації є задоволення та захист соціальних, професійних 

та інших спільних інтересів членів організації, сприяння інтеграції ЛК 

України, підвищення професійного рівня працівників медичної галузі та ЛК. 

Між Асоціацією та Федеральним об’єднанням місцевих ЛК ФРН (AOK 

Bundesverband) в рамках спільних дій міністрів охорони здоров’я ФРН і 

України було підписано меморандум про співпрацю в галузі охорони 

здоров’я. 

Отже, з метою створення ефективної системи страхової медицини, є 

доцільним врахування позитивного досвіду передових країн світу – їх 

досягнень та помилок на шляху формування. Проте в якості фундаменту 

зазначеної системи слід закласти саме вітчизняний досвід роботи страхових 

закладів та ЛК щодо добровільного внесення коштів населенням з метою 

забезпечення тісної співпраці між працівниками і суб’єктами 

господарювання за посередництва ЛК із суб’єктами сфери медицини та 

страховиками. 

У зв’язку із зазначеним, заслуговує на підтримку думка голови 

правління Асоціації працівників ЛК України В.Д. Парія про те, що країні 

потрібна страхова медицина, сьогодні вже не викликає сумніву. Дискусії 

відбуваються лише навколо шляхів формування системи страхової медицини 

та термінів її введення [80]. Зрозуміло, що названа авторитетна особа у сфері 

медицини виконує ще й адміністративні функції, а тому має власну 

зацікавленість. Але з іншого боку, у багатьох розвинених зарубіжних 

державах страхова медицина існує давно й альтернативи їй не вигадали. 

Завдяки запровадженню інститутів страхової медицини має підвищитися 

якість медичних послуг і вийти на високий рівень інститути ДПП через 

взаємодію підприємств, установ та організацій різних галузей та сфер 

діяльності, утворених на основі майна різних форм власності, із суб’єктами 

сфери медицини (зокрема і приватними ЗОЗ) і страховиками. 
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Крім цього діяльність ЛК покликана сприяти вирішенню проблеми 

пошуку ресурсів фінансування діяльності ЗОЗ, зокрема і приватних. Це 

здійснюється за рахунок солідарно накопичених цільових персоналізованих 

внесків громадян і суб’єктів господарювання. Сьогодні ЛК є громадськими 

об’єднаннями, що готові самостійно на засадах громадсько-солідарної участі 

забезпечувати доступною і якісною медичною допомогою своїх членів. У 

своїй діяльності ЛК використовують страхові технології, що значно знижує 

фінансові витрати населення під час звернення за медичними послугами. 

ЛК стали ініціаторами створення і реалізації в Україні Формулярної 

системи. Перший лікарський формуляр вийшов у 2000 році в Житомирській 

області за підтримки американського проекту «Раціональний 

фармацевтичний менеджмент». На даний час в Житомирі надруковано 6 

видань Фармацевтичного формуляру. З 2003 року працює Благодійна 

організація «Лікарняна каса Полтавщини», яка використовує п’яте видання 

Фармацевтичного формуляру [54]. З 1 січня 2011 року члени цієї організації 

отримали право на медичні послуги ЗОЗ крім Полтавської, ще й у ЗОЗ 

Житомирської, Рівненської, Херсонської, Харківської, Львівської областей і 

міст Київ, Чернігів, Суми, Маріуполь. Можливо тому уже у 2012 році 

членами «Лікарняної каси Полтавщини» стали майже 2 % кількості 

населення Полтавської області [49, с. 81]. А якщо провести порівняння із 

громадською організацією «Лікарняна каса Житомирської області», у складі 

якої станом на 1 січня 2011 року перебувало 192910 громадян, або 15% 

загальної кількості населення області; у структурі членів ЛК громадяни 

працездатного віку становили 61 %, діти – 20 %, пенсіонери – 19 %; за 

формою сплати членських внесків переважали індивідуальні платники 

(64 %); частка членів ЛК, які сплачували внески через підприємства, із 

заробітної плати, становила 36 % [82, с. 89-91], то можна зробити висновок 

про високу активність діяльності ЛК в окремих регіонах України у наш час. 

При цьому ЛК не просто виділяють кошти будь-яким ЗОЗ за надання будь-

http://www.poltavalk.com.ua/
http://www.poltavalk.com.ua/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2&Itemid=112
http://www.poltavalk.com.ua/
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яких послуг. У межах ЛК організовано здіснення контролю якості медичних 

послуг [81]. 

ЛК в Україні – це членська благодійна організація або громадське 

об’єднання, що функціонує у правовому полі, створеному відповідно до 

Законів України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [93], 

«Про громадські об’єднання» [97], Основи законодавства України про 

охорону здоров’я [78], Указу Президента України «Про додаткові заходи 

щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» [100], Наказу 

МОЗ України «Про взаємодію ЛК, органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та закладів охорони здоров’я» [94] та ін. 

Розвиток мережі ЛК в Україні, кількість яких вже становить понад 220, 

сприяє організації надання додаткової медичної допомоги 1,9 мільйонам 

працівників промислових підприємств і членам їхніх родин. Середньорічний 

обіг позабюджетних коштів на надання медичної допомоги за рахунок 

населення в цілому в ЛК складає 158-160 млн. гривень. У той же час, 

державою зволікається прийняття Закону України «Про ЛК» [124], який вже 

був неодноразово обговорений на Всеукраїнських конференціях ЛК, і 

внесений до Генеральної Угоди між КМУ, Федерацією профспілок України і 

Федерацією роботодавців України. В умовах відсутності повноцінної 

страхової медицини в Україні ЛК виконують важливі функції додаткового 

фінансування ЗОЗ, частина з яких не припинила існування саме завдяки їх 

діяльності [5]. 

Проте за роки незалежності в новітній історії України ще не було 

спроби публічного системного аналізу юридичної, економічної та 

організаційної діяльності сектору приватної медицини. За роки діяльності 

держави в новому соціально-економічному пострадянському просторі 

приватний сектор охорони здоров’я розвивався без наявності 

загальнодержавної програми його відбудовування та удосконалення; йому, 

на наш погляд, і досі відводиться другорядна роль у формуванні системи 

охорони здоров’я в нових ринкових відносинах, про що свідчить відсутність 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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чіткої програми його подальшого розвитку у створеній дорожній карті МОЗ 

України по розвитку галузі охорони здоров’я. Тому зараз відсутній не тільки 

єдиний загальнодержавний Реєстр підприємств, установ і закладів 

приватного сектору галузі, а і побудованої чіткої загальнодержавної системи 

приватної медицини з відпрацьованими її принципами, методологією, 

удосконаленою нормативно-правовою базою, інвестиційними програмами 

розвитку тощо. Це є недоробкою і МОЗ України, і уряду загалом, оскільки 

ліцензований і прибутковий вид діяльності повинен бути врахований та 

облікований державою. У європейських державах, США, Ізраїлі приватні 

ЗОЗ є відомими на весь світі і сплачують значні суми податків. 

В Україні однією з особливостей формування системи приватної 

медицини є так зване «самоврядне» її становлення і розвиток без суттєвої 

інвестиційної допомоги з боку держави. На сьогодні дефіцит бюджету не 

дозволяє витрачати достатні кошти на фінансування навіть державного 

сектору медицини [166, с. 359]. Можливо через це багатьом суб’єктам 

приватної медицини у 1990-х – початку 2000-х років довелося пережити часи 

жорсткого податкового тиску, надмірного контролю та надмірної кількості 

відомчих перевірок з боку органів виконавчої та державної влади тощо. У 

той же час, основні напрямки становлення і розвитку сектору приватної 

медицини, визначені у ці часи, дозволили їй зайняти важливе місце у 

постійно недофінансованій загальнодержавній системі надання населенню 

медичної, стоматологічної, фармацевтичної допомоги, зберегти розвиток 

проектування та вітчизняне виробництво виробів і товарів медичного 

призначення. 

Позитивний історичний та зарубіжний досвід, висновки економістів 

вказують на позитиви функціонування багатоукладної економіки із 

приблизно рівними частками приватних, колективних і державних суб’єктів 

господарювання у значній кількості галузей та сфер виробництва. А тому на 

сьогодні є суттєва необхідність разом з МОЗ України сформулювати основні 

принципи та методологію, й оформити їх у Концепцію подальшого 
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становлення і розвитку приватної медицини на найближчі 10-15 років. У 

Концепції обов’язково має бути враховано, що суб’єкти приватної медицини 

України у переважній більшості належать до суб’єктів малого 

підприємництва, завданням яких є забезпечення зайнятості населення, 

забезпечення населення на місцях потрібними йому послугами, забезпечення 

надходжень до державного та місцевих бюджетів. До суб’єктів малого 

підприємництва серед приватних ЗОЗ належить близько 80 % від усієї 

кількості таких суб’єктів. Це стоматологічні кабінети, аптеки, лабораторії і 

невеликі медичні центри, в яких працює до 20, а часто і до 10 осіб. На 

сьогодні ситуація у секторі приватної медицини нагадує ситуацію в 

економіці загалом від початку 1990-х до початку 2000-х років, коли на базі 

намету або кіоску відкривався мінімаркет, потім супермаркет, а потім 

великий торговельний центр. Так, сьогодні недержавні суб’єкти малого 

підприємництва у сфері медицини або об’єднуються між собою, утворюючи 

великі медичні центри – суб’єкти середнього та великого підприємництва, 

або завдяки отриманим внутрішнім чи зовнішнім інвестиціям самотужки 

розширюються до суб’єктів у середньому зі штатом до 400 працівників. З 

урахуванням сьогоднішніх політичних та економічних реалій можна 

прогнозувати зростання кількості суб’єктів середнього і великого 

підприємництва у сфері медицини у недалекому майбутньому. Також 

пропорційно зростанню кількості приватних ЗОЗ зростає і загальна вартість 

їх основних фондів, до складу яких належать доволі коштовне медичне і 

допоміжне обладнання, нові корпуси й інші будівлі. 

У той же час, формування та розташування мережі установ і ЗОЗ, 

аптек, аптечних пунктів здійснюється за принципами ринкового задоволення 

попиту населення, його можливої платоспроможності. А тому абсолютна 

більшість великих і сучасних приватних ЗОЗ утворюється і господарює у 

великих містах. Це ж стосується і їхніх філій, відділень, аптечних пунктів 

тощо. 
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Ще однією особливістю діяльності приватних ЗОЗ є їх достатньо 

нетривалий строк діяльності. Ця особливість можливо якраз пояснюється 

значною кількістю суб’єктів малого підприємництва, які періодично 

отримують певні пільги і привілеї на час початку діяльності. Крім цього 

суб’єкти малого підприємництва часто реорганізуються, у т.ч. шляхом 

ліквідації одного й утворення іншого. Це може викликатися саме 

укрупненням суб’єктів господарювання і наданням ними додаткових послуг. 

З іншого боку, діяльність приватних ЗОЗ в Україні часто припиняється 

через негативні причини – нерентабельність роботи, що була викликана або 

навпаки спричинила: неможливість погасити кредити банків та інших 

фінансових установ; високу плату за орендовані приміщення; нераціональне 

розташування; законний та/або протизаконний тиск державних органів; 

недотримання вимог ліцензійних умов; неякісне і некваліфіковане 

керівництво та ін. А отже, сьогодні сектор приватних ЗОЗ потребує якісних 

рішень в частині удосконалення законодавства, практики його застосування, 

забезпечення захисту своїх прав тощо. 

Важливого значення потребує підготовка якісних керівників приватних 

ЗОЗ, адже на сьогодні тільки 0,12% керівників підтримують безпосередній 

зв’язок з МОЗ України та входять до складу громадських Рад, комісій тощо; 

16,8% керівників сектору приватної медицини мають стосунки з 

керівництвом на рівні обласних та міських Управлінь охорони здоров’я; 

17,4% керівників здійснюють тісне співробітництво з керівництвом ЛПЗ; 

60% – 65% керівників установ і приватних ЗОЗ працюють самотужки, не 

підтримуючи ніяких контактів з керівництвом області, міста, району, не 

входять до складу колегій обласних управлінь охорони здоров’я, інших 

колегіальних органів та громадських об’єднань. 98,9% установ і приватних 

ЗОЗ не мають профспілкових організацій, а внаслідок цього не 

використовують можливості пільгового оздоровлення власних співробітників 

тощо [80]. Все це, на наш погляд, збіднює роботу приватних ЗОЗ, знижує 

якість медичних послуг, зменшує можливості правового та організаційного 
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захисту таких ЗОЗ від протиправних дій, спрямованих на захоплення їх 

майна чи встановлення контролю над органами управління – «рейдерства», 

захисту прав таких суб’єктів від можливих порушень та зловживань 

законодавством з боку посадових осіб, порушень умов договорів 

контрагентами – підприємствами-споживачами, страховиками, 

постачальниками медичного обладнання та лікувальних засобів, 

орендодавцями приміщень тощо. На жаль, сьогодні незаконні поглинання та 

силові захоплення вже стали звичним явищем на теренах нашої держави; 

будь-яке господарське товариство може стати об’єктом «рейдерської» атаки 

або економічного шантажу [189, с. 1008]. 

Уявляється доцільним запровадити обов’язкове проходження курсів 

підвищення кваліфікації керівниками приватних ЗОЗ, що проводитимуться 

під керівництвом фахівців МОЗ України у різних формах – класичного 

навчання, тренінгів тощо. Керівництво усіх (і державних, і приватних) ЗОЗ за 

підсумками проходження курсів підвищення кваліфікації мають отримувати 

сертифікати, наявність яких певної якості повинна знайти місце в 

ліцензійних умовах. Стосовно останніх необхідно також зазначити, що у 

різних містах України часто приватні ЗОЗ розташовуються у 

непристосованих приміщеннях, підвальних або напівпідвальних 

приміщеннях, проте з високою орендною платою [195]. 

Важливим на сьогодні є підвищення взаємодії між керівниками та 

іншими особами, що представляють інтереси приватних ЗОЗ, і посадовими 

особами обласного, міського, селищного і сільського рівнів у межах ДПП. 

У той же час, в Україні від радянських часів залишилася значна 

кількість ЛПЗ, спроможних здавати в оренду свої площі установам і 

приватним ЗОЗ, надаючи при цьому широкий комплекс медичних послуг. До 

Федерації роботодавців галузі охорони здоров’я постійно звертаються 

інвестори, спроможні вкладати значні кошти у побудову сучасних медичних, 

стоматологічних клінік на вільних земельних ділянках, закріплених за 

державними і комунальними ЗОЗ на різних титулах речового права – праві 



  46 
 

власності, оперативного управління, оренді. Такі пропозиції заслуговують на 

увагу та використання українським законодавцем з метою зміни відповідного 

законодавства у бік спрощення. Уявляється, що ідея і пропозиції повинні 

потрапити до законодавця з боку потенційних орендарів – приватних ЗОЗ. 

Видається доцільним провести обговорення проектів відповідних 

законів у широких колах громадськості, зокрема у межах недержавних 

громадських організацій медичних працівників. Регіональне представництво 

повинно забезпечити дотримання інтересів не лише суб’єктів 

господарювання і громадян, які функціонують чи проживають за межами 

Києва і великих міст. А поява значної кількості приватних ЗОЗ у невеликих 

містечках і сільській місцевості піднімає питання забезпечення якості їхніх 

послуг. І тут важливе значення має бути приділено забезпеченню державного 

нагляду і контролю за здійсненням їх господарської діяльності і якістю 

медичних препаратів вкупі із забезпеченням державою необхідної кількості 

медичних фахівців і лікарських препаратів. 

Існує ще одна проблема у діяльності приватних ЗОЗ. Достатньо 

невисока оплата праці, рівень соціального забезпечення та обладнання і 

режим роботи у державних поліклініках, лікарнях і медичних центрах 

призводять до частого переходу лікарів до сфери приватної медицини. Там, 

на думку багатьох, платять більші гроші за виконання набагато простішої 

роботи. Ситуація склалася таким чином, що досвідчений лікар, який є 

справжнім фахівцем із теорії і практики медицини, внаслідок багатьох років 

роботи у державному ЗОЗ, як правило уже має певний статус, посаду, 

науковий ступінь та/або вчене звання, надає додаткові платні медичні 

послуги (часто неофіційно), має власну клієнтуру (часто не лише із громадян, 

але і з суб’єктів господарювання). Тому він навряд чи поміняє місце роботи у 

державній клініці на діяльність у приватному медичному СПД, що належить 

до суб’єктів малого підприємництва. Це призводить до приходу на роботу до 

приватних ЗОЗ молодих недосвідчених медиків, які ще не мають достатнього 

практичного досвіду і вмінь, проте одразу хочуть високу зарплату. Також у 
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державних ЗОЗ в окремих регіонах працює до 62 – 69 % фахівців 

передпенсійного або пенсійного віку, стрімко зростає дефіцит лікарів та 

середнього медичного персоналу. Можливо це і не завжди погано, оскільки 

такі фахівці мають значний досвід. Проте одночасно спостерігається 

тенденція переходу спеціалістів з перерваним медичним стажем у сферу 

приватної медицини (за умови знаходження шляхів отримання ліцензій), 

відкриття ними медичних, стоматологічних кабінетів за рахунок 

накопичених на немедичній роботі коштів [195]. Якість надання медичної 

допомоги в таких установах і ЗОЗ, як правило недостатньо висока, оскільки 

їх засновники та інші медичні працівники часто уходять через скорочення 

або негативні причини – медичні помилки, недбальство тощо. 

Анонімне анкетне опитування керівників установ і приватних ЗОЗ 

щодо якості надання медичної (стоматологічної) допомоги показало, що ця 

допомога у 92,6% – 94,5% надається без дотримання державних стандартів 

діагностики та лікування хвороб. 46% керівників сектору приватної 

медицини взагалі не мають обізнаності щодо наявних державних стандартів 

діагностики і лікування хвороб [195]. Наведена інформація вказує на 

необхідність посилення державного контролю і нагляду за здійсненням 

господарської діяльності у секторі приватної медицини. Взагалі пряме 

державне втручання у ринкову економіку є позитивом. Держава у 

ГК України визначила сфери та галузі виробництва, в яких здійснюється 

державний нагляд (контроль) за господарською діяльністю, а також 

визначено принципи, спрямовані на захист суб’єктів, діяльність яких 

контролюється [25, с. 101]. Так, у пункті 3 статті 19 ГК України названо 

сфери, в яких держава здійснює контроль і нагляд за господарською 

діяльністю суб’єктів господарювання [16]. Переважна більшість цих сфер 

прямо пов’язана із діяльністю приватних ЗОЗ. Так, у сфері збереження та 

витрачання коштів і матеріальних цінностей суб’єктами господарських 

відносин держава наглядає за станом і достовірністю бухгалтерського обліку 

та звітності. Такий державний контроль у повній мірі має місце у діяльності 
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суб’єктів приватної медицини. Те саме стосується і сфери фінансових, 

кредитних відносин, валютного регулювання та податкових відносин, де 

держава наглядає за додержанням суб’єктами господарювання кредитних 

зобов’язань перед державою і розрахункової дисципліни, додержанням вимог 

валютного законодавства, податкової дисципліни. У сфері цін і 

ціноутворення держава здійснює контроль з питань додержання суб’єктами 

господарювання державних цін на продукцію і послуги. Такі ціни 

застосовуються під час діяльності як приватних, так і державних ЗОЗ. У 

сфері монополізму та конкуренції держава здійснює контроль та нагляд з 

питань додержання антимонопольно-конкурентного законодавства. Стосовно 

приватних ЗОЗ держава контролює діяльність медичних центрів - суб’єктів 

великого підприємництва на предмет недопущення зловживання ними 

монопольним становищем. Стосовно приватних ЗОЗ, які відносяться до 

суб’єктів малого підприємництва, застосовується контроль за запобіганнями 

скоєння діянь, що підпадають під ознаку недобросовісної конкуренції. 

Український Закон «Про захист від недобросовісної конкуренції» передбачає 

застосування засобів захисту сумлінних суб’єктів господарювання від таких 

порушень, як: неправомірне використання позначень; неправомірне 

використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду 

виробу; порівняльна реклама; дискредитація суб’єкта господарювання; 

схилення до бойкоту суб’єкта господарювання; схилення постачальника до 

дискримінації покупця (замовника); підкуп працівника, посадової особи 

постачальника; підкуп працівника, посадової особи покупця (замовника); 

досягнення неправомірних переваг у конкуренції; поширення інформації, що 

вводить в оману; неправомірне збирання комерційної таємниці; 

розголошення комерційної таємниці; схилення до розголошення комерційної 

таємниці; неправомірне використання комерційної таємниці [26, с. 107-108]. 

Найчастіше суб’єкти малого підприємництва можуть привласнювати собі 

успіхи і досягнення інших, тобто користуватися чужим позначенням, 

видавати за власний товар іншого виробника, копіювати зовнішній вигляд 
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чужого виробу тощо. Контроль за недопущенням цього можливий і 

доцільний стосовно приватних ЗОЗ. У сфері виробництва і праці держава 

здійснює контроль за безпекою виробництва і праці, додержанням 

законодавства про працю; за пожежною, екологічною, санітарно-гігієнічною 

безпекою; за дотриманням норм і правил, якими встановлено обов’язкові 

вимоги щодо умов здійснення господарської діяльності. Оскільки приватні 

ЗОЗ самі мають завдання охороняти здоров’я населення, то питання безпеки 

виробництва, санітарно-гігієнічна безпека та інше вище назване має 

знаходитися на більш високому рівні, ніж у інших суб’єктів господарювання. 

У сфері споживання держава здійснює контроль і нагляд за якістю і 

безпечністю продукції та послуг. І саме забезпечення якості послуг медичних 

установ є головним завданням таких установ, а контроль якості – головним 

практичним завданням держави. А правовідносини із забезпечення якості 

товарів, робіт, послуг, у тому числі і під безпосереднім контролем і наглядом 

держави, є частиною предмету науки господарського права. Дослідження 

правового забезпечення якості послуг приватних ЗОЗ буде одним із 

найголовніших завдань роботи. 

В.І. Курило останнім часом значну увагу приділяє правовому 

забезпеченню державного ветеринарного нагляду як специфічній функції 

держави у сфері ветеринарної медицини, яка реалізується через інституційну 

та організаційну підсистему відповідної системи державного ветеринарного 

нагляду. Так, інституційну складову становлять органи державного 

управління на рівні центральних органів виконавчої влади, що 

підпорядковуються, зокрема, Мінагрополітики України: 

Держветфітослужбою України та Держпродспоживслужбою. У свою чергу, 

на рівні регіонів та окремих територій, функції державного ветеринарного 

нагляду реалізовуються їх структурними підрозділами та державними 

інспекторами ветеринарної медицини й уповноваженими лікарями 

ветеринарної медицини [51, с. 160]. Складність правовідносин викликала 

необхідність здійснення контролю різногалузевими органами в частині 
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компетенції кожного із них, що має сприяти підвищенню якості послуг у 

сфері медицини. 

Якість послуг у сфері медицини напряму залежить від якості 

препаратів та інструментів, які застосовуються. Тут проблема полягає у тому, 

що маловідомі фірми можуть зловживати чужим виробом, ім’ям чи назвою, 

можуть просто вводити в оману споживача (у даному випадку українські 

приватні установи охорони здоров’я) про склад того чи іншого препарату. 

Убезпечити себе можна, лише маючи справу із перевіреними контрагентами-

постачальниками. А загалом Україна потребує встановлення більш жорстких 

стандартів якості лікарських препаратів вкупі із посиленням державного 

контролю. 

Усе наведене спонукає постановку питання про обов’язковість 

введення в практику діяльності сектору приватної медицини 

загальнодержавних стандартів діагностики і лікування, створення системи 

підвищення кваліфікації фахівців сектору приватної медицини – принаймні 

керівників і провідних спеціалістів, їх атестації, більш прискіпливої 

акредитації самих установ і ЗОЗ. 

З метою запобігання зловживанням з боку державних чиновників така 

атестація й акредитація, ліцензування діяльності повинні проводитися за 

участю фахових асоціацій та за широкої участі медичної громадськості. 

Застосування до суб’єктів господарювання сфери медицини максимальної 

кількості засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів 

господарювання, зокрема названих пунктом 2 статті 12 ГК України, та інших, 

повинно розглядатися не як механізм тиску на бізнес і заходи сприяння 

корупції, а як комплекс заходів, спрямованих на забезпечення якості послуг, 

товарів і робіт, що надаються, виготовляються та/або продаються, 

виконуються медичними установами [196]. 

В контексті дослідження й удосконалення механізму застосування 

засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів 

господарювання значною проблемою залишаються питання ліцензування та 



  51 
 

акредитації підприємств, установ і закладів галузі охорони здоров’я 

недержавної форми власності, удосконалення підзаконних нормативно-

правових актів, адаптованих до потреб життєдіяльності приватного сектору 

охорони здоров’я. За даними анкетування керівників цих ЗОЗ необхідно 

підняти питання отримання ліцензії разом із закінченням інтернатури 

спеціалістом галузі, суттєвого розвантаження вимог для її отримання 

установами і ЗОЗ, впровадження зарубіжного досвіду безпосередньої участі в 

ліцензуванні фахових медичних, стоматологічних, фармацевтичних 

асоціацій, що дало б можливість застосування більш прозорого і 

об’єктивного підходу в цих питаннях. 

Вищезазначені проблеми розвитку приватного сектору охорони 

здоров’я потребують постійного, щоденного комплексного подолання. Для 

цього вітчизняними практиками пропонується за підтримки МОЗ України 

створити єдиний, постійно діючий колегіальний орган – Національну 

Агенцію з питань стандартизації, акредитації та ліцензування ЗОЗ 

недержавної форми власності як державне підприємство, засновником якого 

міг би стати МОЗ України та представники сектору приватної медицини 

[195]. На нашу думку, необхідно підтримати таку пропозицію, проте окремо 

дослідити компетенцію нового органу. Обов’язково слід розширити 

компетенцію Національної Агенції в частині забезпечення якості не лише 

ЗОЗ недержавної форми власності, але й усіх інших, оскільки усі ЗОЗ 

повинні бути в однакових економічних умовах і однаково забезпечувати 

якість своєї діяльності. 

Вважаємо, що подолання проблем діяльності суб’єктів господарювання 

у сфері медицини повинно мати комплексний характер. Лише утворенням 

нових контролюючих органів проблем не подолати. Важливим з точки зору 

забезпечення якості у медичній сфері є розширення видів і вдосконалення 

механізму застосування засобів регулюючого впливу держави на діяльність 

суб’єктів господарювання. Але не менш важливим є розробка правового 

механізму залучення внутрішніх та зовнішніх інвесторів, розширення 
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можливостей ДПП у медичній сфері. На сьогодні стало зрозуміло, що 

альтернативи страховій медицині не існує. 

На основі викладеного у підрозділі можна навести періодизацію 

правового регулювання діяльності учасників відносин у сфері страхової 

медицини України. Першим періодом можна вважати формування ЛК у 

формі громадських організацій та утворення професійних приватних 

лікарень (кабінетів лікарів) в кінці 80-х – початку 90-х років XIX століття. 

Учасниками відносин крім ЛК і приватних лікарів (їх об’єднань чи спілок або 

ЗОЗ) також були страхові компанії, комерційні суб’єкти господарювання та 

їхні працівники. А відносини між ними мали характер господарсько-, 

цивільно-правових та трудових. Трохи раніше першим промисловим 

підприємством в Україні, де в 1870 році була створена ЛК, став 

адміралтейський завод «Россуд» у місті Миколаєві, який уклав угоду про 

надання медичної допомоги з Миколаївським військово-морським шпиталем. 

На Галичині «Касу хворих» вперше було створено у 1889 році. Згідно із 

законами Австро-Угорщини ця організація забезпечувала своїх членів 

безкоштовним медичним обслуговуванням та утриманням на час хвороби. З 

1920 року уже на українських землях у складі Польщі виникають окружні 

каси хворих, об’єднані у вседержавну спілку, найстарішою та найбільшою з 

яких була окружна каса хворих у Львові. 

Другим періодом можна вважати час із початку ХХ століття, коли після 

1905 року царським урядом було дозволено робітникам організовувати 

лікарняні або ощадні каси забезпечення. Нормативна база та статут про 

діяльність ЛК були затверджені Законом 1912 року «Про соціальне 

страхування на випадок хвороби». Джерелами фінансування ЛК стали внески 

робітників (членів ЛК) та виплати промисловців. У ці часи ЛК носили 

характер у більшій мірі громадських організацій. З 1913 року ЛК отримали 

певний правовий статус, що виходив за межі відокремленого підрозділу 

великого суб’єкта господарювання - промислового підприємства і мали 

майно на праві оперативного управління. 
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До третього періоду правового забезпечення функціонування суб’єктів 

відносин у сфері приватної медицини можна віднести часи від 1917 до 

1933 року. У ці часи державні, земські і міські ЗОЗ майже повністю занепали, 

а страхова медицина досить ефективно продовжувала функціонувати. 

Можливо тому декрети Ради народних комісарів майже не відрізнялися від 

актів дореволюційного законодавства, а то й намагалися стимулювати 

утворення ЛК та підтримати суб’єктів страхової медицини. 

На початку четвертого періоду, коли сформувалася система жорсткого 

адміністративно-господарського та адміністративно-цивільного права і 

законодавства зі значним перехилом у бік саме адміністративного, держава 

максимально ліквідувала та заборонила усі альтернативні державній форми 

господарювання. Саме тому з 1933 року було ліквідовано ЛК, приватні ЗОЗ, 

заборонено приватну медичну практику, а систему соціального страхування 

перепрофільовано і передано до компетенції профспілок. Протягом цього 

періоду, що тривав до початку 1990-х років, офіційно послуги медичних 

установ (лише державних) було визнано безкоштовними, а діяльність 

страховиків і медицини майже не перетиналася. 

П’ятий (сучасний) період функціонування учасників відносин у сфері 

приватної медицини і медичного страхування триває з початку 1990-х років і 

визначається появою і постійною еволюцією законодавства. Серед юристів – 

теоретиків і практиків висловлюється думка про необхідність дослідження 

відносин між усіма учасниками відносин у сфері медицини в межах нової 

комплексної галузі права – медичного права. Зараз ЛК об’єднані у ВГО 

«Асоціація працівників ЛК України», що була створена 26 липня 2007 року. 

Однією з особливостей формування системи приватної медицини є так зване 

«самоврядне» її становлення і розвиток без суттєвої інвестиційної допомоги з 

боку держави. Навпаки, багатьом суб’єктам приватної медицини у 1990-х – 

початку 2000-х років довелося пережити часи жорсткого податкового тиску, 

надмірного контролю та надмірної кількості відомчих перевірок з боку 

органів виконавчої та державної влади тощо. Але основні напрямки 
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становлення і розвитку сектору приватної медицини, визначені у ці часи, 

дозволили їй зайняти важливе місце у хронічно недофінансованій 

загальнодержавній системі надання населенню медичної, стоматологічної, 

фармацевтичної допомоги, зберегти розвиток проектування та вітчизняне 

виробництво виробів і товарів медичного призначення. На сьогодні 

продовжується проведення медичної реформи із максимально можливим 

переходом до страхової медицини. 

На жаль, за роки незалежності України недостатньо уваги приділялося 

публічному системному аналізу юридичної, економічної та організаційної 

діяльності сектора приватної медицини. Розгляд особливостей розвитку 

приватної медицини в Україні потребує глибокого аналізу її стану на 

сьогоднішній день. 

Отже, сектор приватної медицини протягом останніх двадцяти семи 

років пройшов значний шлях становлення і зріс до системи, яка вже 

претендує на офіційне визнання поруч із державною системою охорони 

здоров’я. 

Розвиток приватної медицини вже має безупинний шлях і потребує 

негайної уваги, участі і допомоги з боку держави. Для більш якісної 

державної підтримки необхідне осмислення самої сутності, визначення та 

класифікації приватних ЗОЗ, чому має бути присвячено окремий розгляд і 

аналіз. 

 

 

1.2. Сутність, визначення та класифікація приватних закладів 

охорони здоров’я 

 

 

Сьогодні в Україні активно розвиваються приватні медичні центри, які 

намагаються впроваджувати у свою роботу і надавати послуги державі, 

суб’єктам господарювання і громадянам із застосуванням новітніх 
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технологій і сучасного обладнання, пропонувати нові медичні послуги та 

постійно покращувати їхню якість. Дане явище отримало розвиток через 

неможливість задоволення попиту на медичні послуги з боку державних та 

комунальних ЗОЗ. Якість послуг, які надають останні, також не завжди 

відповідає стандартам ХХІ століття. Закон співвідношення попиту і 

пропозиції формує сучасну ситуацію на ринку медичних послуг. 

У свою чергу, як свідчить практика, правове регулювання у сфері 

приватної медицини не завжди є досконалим. Тобто у співвідношенні права і 

законодавства друге відстає, оскільки нові суб’єкти, відносини та послуги 

з’являються, а відповідне законодавство відсутнє. Так, чинне законодавство 

України не містить жодних термінів, зокрема, «приватна медицина», 

«приватна медична діяльність», «приватний медичний центр», «приватна 

клініка» тощо. Крім того, в законодавстві немає поняття «медична послуга» 

та пов’язаних із ним понять та явищ, що характеризують порядок 

формування ціни на таку послугу, критерії якості тощо. Це ускладнює 

діяльність приватних ЗОЗ, створює проблеми в наданні послуг та укладанні 

угод із контрагентами для приватних ЗОЗ, центрів, клінік тощо. 

Раніше нами було зроблено свої пропозиції щодо усунення названої 

колізії у законодавстві. Зокрема, результати розгляду питання щодо 

визначення терміну «заклад охорони здоров’я» було оприлюднено у тезах 

повідомлення на VIII Міжнародній науково-практичній конференції, що 

відбулась в Інституті економіко-правових досліджень НАН України 18 – 19 

листопада 2010 року у місті Донецьку [163, с. 150-152]. 

Керівники компаній та юристи у сфері приватної медицини 

намагаються вирішити підняті вище проблеми шляхом регулювання 

діяльності приватних ЗОЗ за аналогією з державними та комунальними ЗОЗ. 

Усі вони проходять процедури ліцензування та акредитації, що є вірним, 

оскільки послуги надаються ідентичні, а тому жодних переваг на ринку 

немає бути за критерієм форми власності суб’єкта-надавача. Але приватні 

ЗОЗ підконтрольні не лише органам охорони здоров’я: нарівні з іншими СПД 
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вони підпадають під перевірки управління захисту прав споживачів, служби з 

питань праці, фіскальних органів, органів державної служби з надзвичайних 

ситуацій тощо. І цей перелік не є вичерпним. Кожен державний орган діє на 

основі положення чи іншого акту, яким визначається його компетенція, в 

частині якої його співробітники можуть перевіряти діяльність недержавних 

ЗОЗ. На жаль, перелік законодавчих прогалин та складнощів, які породжують 

відносини за участі контролюючих органів, є достатньо великим. До його 

складу необхідно додати ще й проблеми, характерні всім ЗОЗ незалежно від 

форми власності, зокрема і державним та комунальним ЗОЗ: відсутність 

законодавчо затверджених амбулаторних форм, протоколів надання медичної 

допомоги, стандартизації медичних послуг тощо. 

У статті 49 Конституції України закріплено право кожного на 

отримання безоплатної медичної допомоги в державних та комунальних ЗОЗ 

[46]. На його роз’яснення КС України у своєму Рішенні від 29 травня 

2002 року (Додаток 1) офіційно пояснив, що у державних та комунальних 

ЗОЗ медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу і 

без попереднього, поточного чи наступного розрахунку за неї. КС України 

зазначив, що поняття «медична допомога», умови запровадження медичного 

страхування, у тому числі державного, формування та використання 

добровільних медичних фондів, порядок надання медичних послуг, які 

виходять за межі медичної допомоги, на платній основі в державних та 

комунальних ЗОЗ та перелік таких послуг мають бути визначені законом 

[167]. Раніше В.В. Рєзніковою були ретельно досліджені концепції категорії 

«послуга» [151] та проведено порівняльний аналіз і відмежовано послуги від 

інших суміжних категорій [150]. На основі цих досліджень стає зрозумілим, 

що послуга може бути платною та безоплатною, тоді як допомога передбачає 

виключно безоплатну форму. Враховуючи комерційний характер діяльності 

приватних ЗОЗ, логічніше говори про надання медичних та інших послуг, 

аніж про надання допомоги. 
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Незважаючи на те, що і Конституція, і згадане Рішення КС України 

говорять про безоплатність медичних послуг саме у державних та 

комунальних ЗОЗ, а про недержавні медичні заклади там нічого не сказано, 

трапляються випадки, коли останні наражаються на перевірки з боку органів 

прокуратури, за результатом яких виносяться приписи або протести відносно 

неможливості надання послуг приватними клініками чи центрами медичних 

послуг на платній основі [164, с. 97]. Тобто положення щодо державних і 

комунальних установ проектуються на відносини за участі недержавних 

суб’єктів господарювання. Звичайно, такі висновки контролюючих органів 

суперечать чинному законодавству та створюють додаткові незручності для 

приватних ЗОЗ. Це може спричинити спір, який буде вирішено у судовому 

порядку. Проте це вимагатиме витрат часу і грошей, оскільки або працівник 

ЗОЗ, або його представник на оплатній договірній основі буде змушений 

витрачати час на доведення хибності припису прокуратури. При цьому 

менше втрат буде, якщо ЗОЗ протягом розгляду свого позову у суді 

продовжуватиме надання певного виду послуг, та ще й на платній основі. 

Якщо він буде такого права облишений, то втрати будуть більшими. 

Щоб остаточно подолати названу проблему, можна запропонувати 

внесення змін до нормативно-правової бази України. Особливої актуальності 

така пропозиція набуває зважаючи на намір законодавця запровадити в 

Україні обов’язкове медичне страхування. Так, постановою ВР України від 

21 жовтня 2009 року було схвалено рекомендації щодо шляхів реформування 

охорони здоров’я та медичного страхування в Україні. Цей документ 

передбачає запровадження обов’язкового медичного страхування, 

збільшення фінансування медичної галузі за рахунок бюджетних коштів, 

перехід до ринкових відносин у цій галузі, створення єдиної методики 

визначення вартості медичних послуг і стандартів надання медичної 

допомоги, а також поступовий перехід до прогресивних форм 

господарювання у сфері охорони здоров’я. Як бачимо, у наведеному переліку 

немає згадки про внесення змін до законодавства з метою подолання 
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проблеми забезпечення безоплатності медичних послуг та вдосконалення 

нормативної бази, що регламентує діяльність недержавного медичного 

сектору, а також про визначення місця недержавного ЗОЗ в загальній системі 

таких закладів. 

Певним кроком на шляху реформування системи охорони здоров’я 

Національна стратегія [186]. Цю Національну стратегію було розроблено 

Стратегічною дорадчою групою з питань реформування системи охорони 

здоров’я в Україні, утвореною наказом МОЗ України від 24 липня 2014 року 

№ 522 [130]. А власне утворення СДГ стало результатом спільної ініціативи 

громадянського суспільства, КМУ та Міжнародного фонду «Відродження». 

Згідно з Національною стратегією системні реформи, зокрема розвиток 

приватного сектору, можуть та повинні бути започатковані у разі чіткого 

розрахунку і висновку, що призведуть до покращення очікуваних 

результатів, наприклад, зниження вартості медичної послуги при збереженні 

відповідної її якості. Ця вимога є суттєвим пріоритетом для створення якісної 

та працюючої інформаційної бази, за даними якої приймаються відповідні 

рішення. 

Головною ціллю Національної стратегії є розвиток самої системи 

охорони здоров’я з її архаїчними механізмами, відсутністю інтересу до 

потреб, неефективним управлінням та нездатністю системи забезпечити 

ефективність та якість послуг. Організаційні, правові, фінансові, 

управлінські, економічні, структурні, кадрові, інформаційні, галузеві та інші 

фундаментальні помилки не дозволяють Україні досягнути значного 

приросту людського капіталу. Усе це відбувається незважаючи на те, що 

Україна витрачає на охорону здоров’я значну частину своїх доходів [130]. У 

2012 році загальні витрати на охорону здоров’я складали приблизно 7,7 % від 

ВВП, що фактично дорівнювало або було навіть вищим, ніж у країнах, які 

приєдналися до ЄС після 2004 року, і вище, ніж в Польщі, Румунії й Естонії, 

де громадяни забезпечуються кращими медичними послугами та мають 

кращі результати у сфері охорони здоров’я. Через низький рівень ВВП на 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ23568.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ23568.html
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душу населення цей високий відсоток у абсолютних цифрах складав у 

2012 році лише 2391,7 грн. на людину на рік ($ 299,3, що було значно 

нижчим за середньоєвропейське значення у $ 3340, включаючи Чехію 

($ 1432), Польщу ($ 854), Болгарію ($ 516) і Румунію ($ 420)) [130]. 

Враховуючи суттєву девальвацію національної валюти, починаючи з кінця 

2013 – початку 2014 року і до кінця 2017 року – показник істотно 

скорочується і продовжить скорочуватися надалі. А тому треба терміново 

вишукувати недержавні інвестиції, спроможні реалізуватися у сфері 

медицини. 

Приватні витрати на охорону здоров’я в Україні (у 2012 році складали 

46 млрд. грн., 42,3 % від загальних видатків охорони здоров’я або 3,2 % 

ВВП) були одними з найвищих в ЄС і країнах Східної Європи, друге місце 

після Болгарії. Витрати домогосподарств складали 94 % коштів приватного 

сектору і були сплачені безпосередньо споживачами - у більшій мірі 

суб’єктами цивільного права, у той час як частка приватного медичного 

страхування, медичного страхування від роботодавця і спонсорські внески 

некомерційних організацій були мінімальними [130]. А отже, виходить, що 

сфера недержавної медицини в основному існує за рахунок грошей суб’єктів 

цивільного права – громадян – пацієнтів – кінцевих споживачів послуг у 

сфері освіти. На сьогодні в Україні, як і в більшості держав світу, переважна 

частина капіталу знаходиться у розпорядженні суб’єктів великого 

підприємництва, менша – у суб’єктів господарювання малого 

підприємництва, і ще менша – у громадян. Тому недержавними ЗОЗ або 

недооцінюється значне джерело інвестицій у вигляді ресурсів потенційних 

великих споживачів - суб’єктів господарювання, або останніми 

недооцінюються можливості українських недержавних ЗОЗ. Цю ситуацію 

необхідно змінювати. 

Ситуація з недооцінкою приватного сектору у сфері медицини 

викликала наявність надмірної кількості лікарень і лікарняних ліжок у 

державному секторі, що значно перевищує аналоги в сусідніх країнах та в ЄС 
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в цілому. Проте кількість не перейшла в якість, оскільки 75 % з такої 

кількості місць мають низьку пропускну потужність, оскільки розташовані в 

невеликих медичних установах, переважна більшість із яких не мають 

достатнього фінансування, майнової бази, лікувальних приладів і 

медикаментів. Через відсутність інвестицій та інші обмеження лікарні часто 

не здатні забезпечити сучасну комплексну допомогу (наприклад, якісно 

надавати послуги з кардіохірургії або лікування раку). 

Ситуація із недооцінкою приватного сектору економіки є невірною. І 

взагалі у теорії господарського права виділяють приватно-публічні інтереси з 

відповідними правовими інститутами. Так С.М. Грудницька під прикладом 

приватногосподарського правового інституту наводить партнерства як 

сукупність стійких договірних господарських зв’язків підприємств, 

публічного – державні підприємства, приватно-публічного – підприємства 

приватного сектора економіки [20, с. 9]. 

 

Діаграма 1 

  

В Україні більш ніж 8300 поліклінік і спеціалізованих диспансерів 

забезпечені значною кількістю високоякісних спеціалізованих фахівців – 
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кардіологів, хірургів-ортопедів, офтальмологів, урологів та ін. Вони мають 

надавати медичні послуги після направлень дільничних лікарів, об’єднаних у 

центри ПМСД, що обслуговують споживачів медичних послуг певної 

території. А фактично ці центри недоукомплектовані, надають обмежені 

послуги з використанням застарілих технологій та без стимулів для 

підвищення якості [130]. Як наслідок, більшість споживачів медичних послуг 

намагається уникати первинного рівня. Вони звертаються безпосередньо до 

лікаря - вузького фахівця за якісною допомогою в обмін на певну офіційну 

або неофіційну платню. 

Попередня ситуація свідчить про необхідність реформування центрів 

ПМСД, а також підвищення питомої ваги приватних ЗОЗ, що надають 

спеціалізовані медичні послуги, і розширення переліку платних 

спеціалізованих медичних послуг, що надаються державними та 

комунальними ЗОЗ. Цей висновок випливає із розуміння сутності природи 

багатства, визначеного класичними школами економічної теорії. Насправді 

послуга, що надається високоякісним фахівцем державної лікарні, не може 

бути безкоштовною. Для держави її вартість визначається зарплатою цього 

фахівця (нехай і відносно невисокою), витратами на амортизацію будівлі 

лікарні та лікувального обладнання, вартість опалення, води тощо, вартість 

ліків та витратних матеріалів тощо. Для споживача вартість послуги 

визначається сумою грошей, яка неофіційно передається лікарю. Тобто, 

держава не отримує доходу від такої послуги; бюджет, пенсійний фонд та 

інші фонди не отримують відрахувань з суми, що отримав лікар. 

Догоспітальна допомога та послуги швидкої медичної допомоги 

вважаються важливою підсистемою, яка сьогодні не відповідає сучасним 

стандартам якості, доступності, ефективності та укомплектованості 

обладнанням. Останнім часом служба швидкої медичної допомоги отримала 

додаткові автомобілі та реанімобілі й медичне обладнання як від 

українських, так і від закордонних благодійних організацій. У зв’язку із цим 

ситуація дещо поліпшилася. Проте говорити про ідеальне надання послуг 
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цією службою на жаль неможливо. На сьогодні існують приватні ЗОЗ, які 

мають власні служби швидкої медичної допомоги із автопарком. Проте 

далеко не всі пересічні громадяни України знають їхні номери телефонів і 

правила користування послугами. У такій ситуації виглядає логічним 

укладання договору між, наприклад, великим підприємством і приватним 

ЗОЗ про обслуговування (у тому числі і службою приватної швидкої 

медичної допомоги) другим співробітників першого. І саме підприємство у 

цьому випадку поінформує своїх співробітників і роз’яснить правила надання 

медичних послуг приватним суб’єктом медичної діяльності. 

У 2011-2014 роках була спроба реалізації пілотного проекту із 

запровадження приватної служби швидкої медичної допомоги та взагалі 

надання первинної медичної допомоги у Дніпропетровській, Донецькій, 

Вінницькій областях та місті Києві. Проте не було запроваджено укладання 

договорів з постачальниками медичних послуг, систему компенсації та 

стимулювання праці, механізми доступу до вторинної і третинної допомоги. 

Ситуація ускладнюється старінням і зниженням кількості лікарів, медсестер 

та іншого кваліфікованого медичного персоналу [130]. 

У свою чергу, на сьогодні приватний медичний сектор є незначним за 

кількістю ЗОЗ та споживачів: у ньому практично відсутні великі приватні 

страхові компанії і лікарні, він складається в основному з аптек, медичних 

установ (переважно амбулаторних) і приватно практикуючих лікарів. 

Приватний медичний сектор отримує фінансування в основному за рахунок 

прямих платежів від населення та суб’єктів господарювання [161, с. 2014]. 

Координація і співпраця (особливо у фінансовій сфері) з державними 

медичними установами практично відсутня. 

Усі споживачі відчувають потребу у кращому рівні обслуговування, 

розширенні асортименту послуг. Ними зневажаються системи, що занадто 

бюрократизовані та мають корумповані органи управління, що не в змозі 

своєчасно відреагувати на особисті й суспільні потреби, не враховують 

факторів ризику і не використовують всіх можливих ресурсів. Споживачі 
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медичних послуг, зокрема великі підприємства бажають відповідності 

медичних послуг очікуванням та запитам своїх працівників. 

Сьогодні Україна фінансує сферу медицини на рівні, аналогічному 

середньоєвропейському (у відносних показниках до обсягів бюджету). Проте 

це фінансування у більшості має нерентабельний характер, оскільки 

фінансується утримання старих будівель із застарілими медичними 

приладами, в яких працюють фахівці, які працюють за радянськими схемами 

та способами лікування. Додаткові оплатні послуги державними лікарнями 

майже не надаються. Якщо й надаються, то найчастіше неофіційно, без 

віддачі державі. А тому нова медична реформа повинна передбачити надання 

значної кількості додаткових оплатних послуг, у тому числі і від договорів 

між ЗОЗ та суб’єктами господарювання. Можливим шляхом вирішення 

переважної більшості названих вище завдань і подолання піднятих проблем є 

реалізація ідеї ДПП на рівні «державна лікарня - приватний ЗОЗ», коли 

первинна допомога надається державним ЗОЗ, а складні спеціалізовані 

послуги надаються на другому етапі приватними комерційними ЗОЗ на 

комерційній основі. Частина доходу напряму або через місцевий бюджет 

повинна повертатися до державної лікарні для підтримки її діяльності. У 

цьому випадку інвестиції у нове лікувальне обладнання приватного ЗОЗ 

здійснюються за рахунок недержавних коштів, а державна лікарня не 

відмовляє споживачу у наданні складних додаткових медичних послуг, а 

перенаправляє його до недержавного суб’єкта, який географічно знаходиться 

на невеликій відстані (можливо, в одному приміщенні) за отриманням якісної 

медичної послуги на платній основі. Для унеможливлення випадків 

відсутності у кінцевого споживача коштів для оплати послуги приватного 

ЗОЗ потрібен договір між роботодавцем кінцевого споживача – пацієнта та 

цим ЗОЗ. При цьому гроші, які надходитимуть державній лікарні, що 

працюватиме у зв’язці із приватним ЗОЗ, створять для першої можливість і 

самій надавати додаткові складні медичні послуги, можливо, дещо нижчої 

якості, зокрема особам, які не мають можливості оплатити послугу 
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приватного ЗОЗ. Уже сьогодні можна навести значну кількість прикладів, 

коли у державних поліклініках на основі договорів оренди працюють 

приватні лабораторії чи діагностичні центри. Проте тут не можна говорити 

про ДПП. Скоріше можна прослідкувати партнерство (часто на рівні дружніх 

чи навіть сімейних відносин) між керівництвом лікарні та власниками майна 

(керівниками, акціонерами) приватних медичних кабінетів. На сьогодні 

прийшов час перевести цю ситуацію у русло саме ДПП за рахунок 

визначення прозорих правил відповідних конкурсів, покладання певних 

зобов’язань на потенційних переможців, здійснення відомчого, місцевого та 

державного контролю за виконанням умов тристороннього договору між 

державою чи територіальною громадою, державною чи комунальною 

лікарнею та приватним ЗОЗ чи іншим недержавним суб’єктом 

господарювання у сфері медицини. Саме у такому ключі, на нашу думку, на 

місцевому рівні повинна здійснюватися реформа медичної системи. 

Предметом медичного договору фахівці визнають дії (діяльність) 

медичної установи, що має відповідний дозвіл (ліцензію), направлені на 

дослідження, зміцнення, збереження, відновлення організму людини і його 

органів і тканин [10, с. 222] та сукупність необхідних професійних дій 

виконавця медичної послуги, спрямованих на задоволення потреб споживача 

послуги у підтримці здоров’я, лікуванні захворювань, їх профілактиці, 

діагностиці відповідно до згоди пацієнта [10, с. 223]. При чому названий 

предмет має знаходити місце не лише у цивільно-правових договорах, а й у 

господарських договорах, що укладатимуться між приватними ЗОЗ та 

великими підприємствами, а також державою та територіальними громадами. 

Таким чином, підвищення якості медичних послуг можливе внаслідок 

розробки і реалізації комплексної реформи медичної сфери. Вона має 

будуватися на співпраці як мінімум трьох сторін – І) держави або 

територіальної громади; ІІ) державної (комунальної) поліклініки, лікарні чи 

іншого ЗОЗ; ІІІ) приватного ЗОЗ (хоча це може бути не обов’язково заклад, а 

суб’єкт малого підприємництва, який орендує кабінет чи певне приміщення, 
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громадянин - СПД у сфері медицини та ін.). Діяльність має спиратися на 

надання максимально широкого спектру послуг, орієнтованого на розподіл 

видів послуг між державним і приватним ЗОЗ. З юридичної точки зору 

медична реформа має призвести до внесення змін до значної кількості 

законів та підзаконних нормативно-правових актів різної галузевої 

спрямованості. Так, лише серед кодифікованих актів зміни мають відбутися у 

ЦК України, ГК України, Бюджетному кодексі, ПК України. 

Реформа медичної сфери повинна сприяти виведенню діяльності у 

сфері медицини в розряд рентабельних видів господарської діяльності. 

Приватні ЗОЗ працюють на основі приватного майна і грошей, вкладених в 

якості часток, викуплених акцій, внесків тощо. Тому нерентабельність їх 

діяльності призведе або до банкрутства, або до зміни виду діяльності, або до 

реорганізації чи припинення діяльності з ініціативи власника майна. 

Діяльність державних і комунальних ЗОЗ має стати рентабельною за рахунок 

підвищення питомої ваги додаткових платних послуг, що надаються 

офіційно, а також за рахунок отримання додаткових коштів в якості «подяки» 

за ДПП від приватних ЗОЗ, що працюють в тандемі із ними. Але це станеться 

після реалізації державою зробленої нами й описаної вище пропозиції. 

Можна назвати термін, що повсюдно застосовувався на території 

сучасної України та всього колишнього СРСР наприкінці 1980-х – початку 

1990-х – «господарський розрахунок». Цей термін більш ніж через двадцять 

років є актуальним для відносин за участі українських державних і 

комунальних ЗОЗ. Саме завдяки наявності господарського розрахунку і 

самоокупності державні і комунальні ЗОЗ зможуть надавати якісні послуги. 

Можливо, реалізація названого не буде вигідна приватним ЗОЗ, які одразу 

відчують посилення конкуренції. Однак у цьому випадку підвищиться якість 

і їхніх послуг та знизиться їх вартість. У підсумку виграє держава, суб’єкти 

господарювання - споживачі і громадяни - споживачі. 

З іншого боку, переведення діяльності державних і комунальних ЗОЗ 

на самоокупність і прирівняння їх статусу зі статусом приватних ЗОЗ має 
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надати останнім додатковий шанс на укладання угод із державними і 

комунальними суб’єктами господарювання - споживачами медичних послуг. 

У цьому випадку ЗОЗ обиратиметься великим державним чи комунальним 

підприємством зі значною кількістю працівників на основі законодавства про 

здійснення публічних закупівель. У цьому випадку участь у конкурсі братиме 

лише ЗОЗ, що надає послуги, які відповідають якості, визначеній в 

оголошенні про проведення процедури закупівлі – оголошенні про 

проведення відкритих торгів, оголошенні про проведення конкурентного 

діалогу. А виграє конкурс ЗОЗ, який зробить найбільш економічно вигідну 

пропозицію – пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки 

тендерних пропозицій відповідно до статті 28 Закону України «Про публічні 

закупівлі» [138]. Тобто головним критерієм вибору державним чи 

комунальним суб’єктом господарювання ЗОЗ, який буде централізовано 

обслуговувати цей державний чи комунальний суб’єкт господарювання в 

особі його працівників, буде не форма власності, а найнижча ціна послуги за 

умови наявності у неї високої якості. Іншими словами, не повинно бути 

автоматичного закріплення державних і комунальних суб’єктів 

господарювання за державними чи комунальними ЗОЗ – лікарнями, 

поліклініками, медичними центрами тощо. А в випадку реалізації наведених 

пропозицій часто у виграші будуть і приватні ЗОЗ, які надають якісні 

медичні послуги. На заваді цьому можуть стати або висока якість послуг та 

відносно низька їх вартість в окремих державних та/або комунальних ЗОЗ, 

або порушення законодавства про публічні закупівлі замовниками торгів. 

У випадку запровадження у державі механізмів медичного 

страхування, про яке говорять багато років, між державним, комунальним чи 

приватним ЗОЗ та державним чи комунальним підприємством стоятиме 

страхова компанія. У випадку, якщо замовник медичних послуг буде 

достатньо великим і матиме значну кількість працівників, вибір страховика 

здійснюватиметься також через процедуру публічних закупівель. 
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А отже, держава не повинна виділяти певний суб’єкт господарювання 

з-поміж інших за критерієм форми власності майна, організаційно-правової 

форми тощо. Зокрема це визначено як перший із загальних принципів 

господарювання статтею 6 ГК України: забезпечення економічної 

багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання 

[16]. З іншого боку, держава може і повинна за рахунок власних коштів 

утримувати сферу із державних і комунальних ЗОЗ. Більше того, за надання 

якісних послуг і виконання державних програм держава повинна надавати 

фінансову допомогу і недержавним суб’єктам господарювання у сфері 

медицини. Також державної підтримки потребує і розвиток сфери медичного 

страхування. А переважна більшість страховиків господарює не на основі 

державної форми власності. Проте на сьогодні зусиль держави у цьому 

напрямі не достатньо. Перший відповідний законопроект було зареєстровано 

ще у 2001 році. Однак він не дійшов навіть до другого читання. Зараз у 

парламенті зареєстровані проекти законів України «Про фінансування 

охорони здоров’я та обов’язкове соціальне медичне страхування в Україні» 

[147], «Про фінансування охорони здоров’я та медичне страхування» [146] та 

ін. Проте немає гарантії, що ці проекти будуть прийняті. До того ж у самих 

проектах є норми, що потребують обговорення й удосконалення перед 

прийняттям. 

Названими проектами законів пропонується запровадити в Україні 

страхову медицину. Виконавцями завдань із посередництва між пацієнтами 

та ЗОЗ виступатимуть Фонд загальнообов’язкового державного медичного 

страхування або Фонд медичного страхування та недержавні страхові 

компанії. При цьому правовий статус приватних ЗОЗ названими проектами 

не визначено. Однак частково піднімаються питання взаємодії між 

державними і недержавними суб’єктами господарювання у сфері медицини у 

рамках ДПП. 

Реформування системи медицини підвищує рівень та значення 

використання комп’ютерних технологій. З одного боку, ЗОЗ поступово 
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отримують у користування новітні прилади і застосовують новітні технології. 

З іншого боку, на сьогодні на державному і місцевому рівнях постійно 

піднімаються питання про застосування у медичній сфері комп’ютерного 

обліку і звітності усієї діяльності. Запровадження комп’ютерної бази даних 

усіх донорів, донорських органів, пацієнтів, лікарів, лікарських засобів, видів 

та вартості послуг тощо може сприяти підвищенню рівня контролю як з боку 

безпосереднього керівництва ЗОЗ, власників майна, акціонерів, так і з боку 

МОЗ України та інших контролюючих органів медичної і немедичної 

спрямованості. На користь створення такої бази даних висловлюється значна 

кількість лікарів і менеджерів у сфері медицини у багатьох країнах світу. У 

багатьох країнах світу через кіносеріали, рекламу та іншу продукцію іде 

популяризація багатьох компонентів електронної системи збору та обробки 

інформації у сфері медицини, формується позитивне ставлення до донорства 

органів і тканин тощо. 

Сказане може принести значну користь, зокрема у спрощенні 

діловодства і підвищення швидкості пошуку споживачем потрібної послуги і 

актуального контрагента - ЗОЗ певної спрямованості, країни і міста. У 

середовищі професійних медичних працівників висловлюється думка, що 

нові IT-послуги на рівні МОЗ України значно б зміцнили потенціал у сфері 

планування, реалізації і моніторингу програм в галузі охорони здоров’я, 

особливо у сфері профілактики та боротьби з неінфекційними 

захворюваннями, враховуючи їх епідеміологічну перевагу [130]. Також 

запровадження у медичній сфері IT-технологій мінімізує можливості 

зловживань та халатності і помилок з боку працівників виконавця - ЗОЗ. 

Наприклад, електронну медичну картку неможливо повністю швидко 

переписати і замінити як паперову у випадку медичної помилки. 

З іншого боку, у випадку потрапляння конфіденційної інформації про 

стан здоров’я певної людини чи групи людей, наприклад, керівника суб’єкта 

господарювання - замовника медичних послуг чи його працівників, до 

сторонніх осіб наслідки можуть бути непередбачуваними. Так само, 
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інформація про запаси донорської крові та донорських органів, що є в 

наявності у того чи іншого ЗОЗ, є комерційною таємницею і основою його 

успішної діяльності [158, с. 246]. Суб’єкт медичної діяльності не може бути 

певний, що ця інформація стане відомою лише обмеженому колу осіб. Тому, 

можливо, особливо у перші часи, подаватися на електронні джерела буде не 

вся інформація. І це лише частка із тих проблем, що можуть виникнути після 

запровадження електронного обліку даних усіх явищ і процесів, що 

відбуваються під час діяльності ЗОЗ. Проте на сьогодні хоча б підключення 

до мережі Інтернет усіх ЗОЗ є мінімумом, без якого діяльність таких закладів 

не повинна дозволятися. Працівники ЗОЗ повинні постійно відвідувати 

професійні сайти, що ознайомлюють із новітніми досягненнями у сфері 

світової медицини. Часто такі програми можуть бути платними. Забезпечити 

отримання доступу до них працівниками державних і комунальних лікарень 

повинна держава чи відповідна територіальна громада. На практиці часто це 

може бути ускладнено бюрократією та певними технічними причинами чи 

банальним браком коштів. Натомість приватний ЗОЗ, який прагне 

закріпитися на певному територіальному чи секторальному ринку, може 

швидко й оперативно вирішити це завдання. В умовах конкуренції 

збільшення витрат повинно відбиватися на підвищенні вартості послуг. 

Проте МОЗ України планує розробити єдину методику розрахунку вартості 

медичних послуг. Завдання з розробки такої методики було доручено 

державному підприємству «Український інформаційно-обчислювальний 

центр МОЗ України» на основі наказу МОЗ України «Про розробку методики 

визначення вартості медичних послуг» від 20 жовтня 2009 року № 772 [141]. 

На сьогодні проект положення виставлено на сайті МОЗ України в якості 

проекту постанови КМУ «Про затвердження Методики розрахунку вартості 

послуги з медичного обслуговування (медичної послуги)» для публічного 

обговорення. Проект постанови розроблено на виконання положень частини 

шостої статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я [112]. 

Проте у прогнозі результатів цієї Методики на випадок її прийняття не 
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зазначено чи буде вона застосовуватися і в роботі недержавних ЗОЗ. 

Напевно, що буде, оскільки в умовах конкурентного ринку недержавні ЗОЗ 

знаходяться в одному конкурентному просторі із державними, які 

обов’язково у своїй діяльності керуватимуться Методикою. 

Отже, на сьогодні сфера недержавної медицини являє собою 

розрізнену, слабко структуровану сукупність приватних медичних 

підприємств, установ, організацій, закладів, приватних лікарів, які не 

об’єднані на підставі існуючих законодавчих актів про об’єднання 

роботодавців в єдину загальнодержавну систему приватної медицини. 

Недержавні ЗОЗ мають значну кількість переваг перед державними: 

- більш висока ефективність діяльності базового структурного 

елементу системи охорони здоров’я «лікар-пацієнт»; 

- самоокупність і самофінансування; 

- відсутність зобов’язань із відрахування власних коштів на утримання 

централізованого апарату управління сферою медицини; 

- застосування різноманітних методик стимулювання ефективної 

діяльності суб’єктів господарювання у сфері медицини, 

внутрішньоструктурних підрозділів і окремих працівників; 

- постійний розвиток на прогресивній основі принципів 

госпрозрахункової діяльності; 

- можливість придбання нових медичних приладів, препаратів, 

медикаментів, використання новітніх технологій; 

- постійне підвищення якості послуг внаслідок впливу жорсткої 

конкуренції за свого споживача. 

Проте крім переваг приватні ЗОЗ мають і значну кількість недоліків у 

порівнянні із державними: 

- відсутність єдиної структурованої системи приватних ЗОЗ, їх послуг, 

управління тощо; 

- повільність розвитку системи законодавства, спрямованого 

врегулювати відносини за участі приватних ЗОЗ; 



  71 
 

- потреба у більш якісній правовій роботі у порівнянні із державними 

ЗОЗ у зв’язку із більш частим порушенням їхніх прав державними органами 

та посадовими особами; 

- достатньо поширена відсутність якісних керівників і менеджерів на 

різних рівнях управління приватними ЗОЗ; 

- невисока активність представників приватних ЗОЗ у діяльності 

загальнодержавних та місцевих представницьких органах влади; 

- відсутність узгоджених планів і механізмів координації діяльності 

приватних ЗОЗ на місцевому рівні; 

- обмеженість у певних видах діяльності і послугах, зокрема пов’язаних 

із застосуванням препаратів із змістом наркотичної сировини тощо. 

Одним із недоліків функціонування сфери приватної медицини є 

невідповідність норм законодавства кількості і якості правовідносин. 

Основні акти приймалися ще на початку 1990-х років, з яких розвиток 

сектору приватної медицини серйозно змінився. Важливе значення має 

завдання господарсько-правової науки, покликане забезпечити якість послуг. 

Але також вкрай необхідним є нормативне закріплення основних понять, 

визначення видів суб’єктів та їх правового статусу. 

Систему охорони здоров’я України утворюють мережа ЗОЗ різного 

спрямування, видів і потужності, а також органи виконавчої влади та 

місцевого самоврядування загальної і спеціальної компетенції, що 

здійснюють керівництво нею [14]. 

В.М. Пашков визначив місце приватних ЗОЗ серед учасників 

господарсько-договірних відносин у галузі охорони здоров’я з точки зору 

цивільного законодавства. Серед усього масиву суб’єктів лише досліджувана 

категорія є юридичними особами приватного права – «юридичні особи 

приватного права, що функціонують як ЗОЗ та здійснюють комерційну 

діяльність як господарюючі суб’єкти медичної та фармацевтичної практики» 

[84, с. 38]. 
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Відповідно до статті 3 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я, ЗОЗ – підприємства, установи та організації, завданням яких є 

забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров’я 

шляхом надання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр 

профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а 

також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних 

працівників [78], а відповідно до статті 16 Основ законодавства України про 

охорону здоров’я, безпосередню охорону здоров’я населення забезпечують 

санітарно-профілактичні, лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, 

санаторні-курортні, аптечні, науково-медичні та інші ЗОЗ [78]. 

Вчені - медики, особливо фахівці із організації та управління охороною 

здоров’я, серцевиною системи ЛПЗ вважають лікарняні заклади, що 

здійснюють медичну діяльність. Фактично ж лікарня здійснює також інші 

функції, що визначаються нормами різних галузей права і що робить її 

повноцінним учасником багатьох правовідносин, а отже – об’єктом 

правового регулювання [75, с. 1] і одночасно суб’єктом медичної діяльності і 

суб’єктом господарювання. 

Безперечно, існують і інші визначення ЗОЗ, що надаються через призму 

різних критеріїв. 

Перший ґрунтовний навчальний посібник для лікарів «Організація 

охорони здоров’я в СРСР» було видано у 1958 році за редакцією професора 

М.О. Виноградова, яким лікарню було визнано комплексним ЛПЗ, що має у 

своєму складі відділення за різними спеціальностями, забезпечує проведення 

необхідних консультацій, своєчасне переведення хворих з одного відділення 

до іншого, а також тісний зв’язок з поліклінічним відділом для правильного 

відбору хворих з метою госпіталізації і подальшого (після госпіталізації) 

спостереження за віддаленими результатами лікування (диспансеризації) 

[77, с. 11]. Тобто визначення надавалося через характеристику послуг, що 

надавалися лікарнею. 
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Одним із перших авторів, хто дав сучасне визначення терміна «заклад 

охорони здоров’я», був завідувач відділу праці і зарплати МОЗ колишнього 

СРСР О.Л. Маргуліс, який у додатку до власного навчального посібника 

вказав, що це – «заклади, на які покладені функції безпосереднього надання 

населенню лікувально-профілактичної та інших видів медичної і лікарської 

допомоги, здійснення державного санітарного нагляду, судово-медичної і 

судово-психіатричної експертизи і які включені в номенклатуру закладів 

охорони здоров’я» [61, с. 168]. Тобто й у цьому випадку визначення охоплює 

основні функції суб’єкта. 

У 1990 році у Свердловському юридичному інституті дослідник 

В.П. Новосьолов дав загальне визначення ЗОЗ і, зокрема, лікарні, що 

збігалися з визначеннями цих понять, наведеними у навчальному посібнику 

О.Л. Маргуліса [75, с. 1]. 

Враховуючи нові умови демократизації держави, сфери 

господарювання, програми та ринкову економіку демократичної, соціальної, 

правової держави, наведені визначення терміну «заклад охорони здоров’я» 

потребують подальшого доопрацювання щодо їх змісту [163, с. 150]. 

Термін «заклад охорони здоров’я», незважаючи на медичну 

спрямованість, все ж таки є загальновживаним, оскільки його 

використовують як у законодавстві, так і в науковій, довідковій, 

публіцистичній літературі. Від точності визначення та розуміння цього 

поняття значною мірою залежить чіткість і повнота правового регулювання 

організації та діяльності ЗОЗ [14]. 

Уявляється, що розроблення сучасного поняття приватного ЗОЗ, більш 

розширеного та змістовного на відміну від чинного, не вирішить всіх 

правових проблем у колі діяльності ЗОЗ, а тому назріла необхідність 

прийняття Закону України «Про заклади охорони здоров’я та медичне 

обслуговування» [104]. В якості одного із кроків на шляху до вирішення 

поставлених завдань пропонуємо на законодавчому рівні визначити 

приватний ЗОЗ як суб’єкт господарювання, створений та зареєстрований у 



  74 
 

встановленому законом порядку, основною метою якого є надання медичної, 

фармацевтичної допомоги на платній основі та отримання прибутку у 

процесі забезпечення якісного рівня охорони здоров’я населення на основі 

висококваліфікованої та професійної діяльності медичних працівників. 

Основою системи охорони здоров’я України залишається розвиток 

державних медичних установ. Однак МОЗ України також підтримує 

приватний сектор надання медичних послуг. Важливе значення має 

фінансова підтримка державою приватних ЗОЗ. У випадку реалізації 

останніми державних програм немає заперечень проти надання державою 

фінансової допомоги [161]. 

Таким чином, сьогоднішні реалії вказують на наявність у сучасній 

системі охорони здоров’я значної кількості відносин, притаманних 

радянському способу ведення господарства. Утворені після початку 1990-х 

років приватні ЗОЗ за більш ніж 27-мирічну історію не змогли об’єднатися в 

єдину логічну систему як із державними та комунальними ЗОЗ, так і між 

собою. Внутрішнє управління більшістю ЗОЗ будується на основі 

радянського менеджменту, часто не враховує новітніх тенденцій у світовій 

медицині. Рівень і асортимент послуг приватних ЗОЗ часто є фрагментарним 

і дозволяє надавати лише послуги одного, максимум – кількох напрямків 

(наприклад, проведення діагностики одного органу чи однієї системи органів, 

лікування зубів, лікування окремої інфекційної хвороби тощо). Діяльність 

таких невеликих ЗОЗ має позитив з точки зору забезпечення ефективності 

економічної конкуренції на регіональних ринках, а також з точки зору 

вирішення завдання із забезпечення зайнятості населення. Але з точки зору 

комплексного забезпечення споживачів широким спектром медичних послуг 

у межах держави абсолютна більшість приватних ЗОЗ є неспроможною. 

Вирішення завдання щодо утворення комплексної сучасної системи охорони 

здоров’я за участі ЗОЗ різних форм власності повинно проводитися «зверху», 

як це було передбачено Національною стратегією. Але для того, щоб така 

Стратегія реалізувалася і названа вище система була утворена, потрібна 
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державна підтримка приватним ЗОЗ, які надають якісні послуги та/або 

виконують державні програми. Це можна робити через застосування засобів 

регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання, як 

названих пунктом 2 статті 12 ГК України, так і інших [196]. 

А отже, систему ЗОЗ України можна класифікувати за різними 

критеріями – за формою власності, видами, потужністю, розмірами, 

організаційно-правовою формою тощо. Так, за формою власності в Україні 

діють ЗОЗ, що діють на основі приватної, комунальної, державної та 

змішаної форм власності. Також ЗОЗ класифікуються за видами послуг, які 

ними надаються. За потужністю ЗОЗ поділяються на медичні кабінети, 

аптеки, лікарні, лабораторії, поліклініки, діагностичні центри, медичні 

центри, медичні і фармацевтичні компанії і корпорації та ін. За розмірами 

ЗОЗ можна віднести до суб’єктів мікропідприємництва, суб’єктів малого, 

середнього або великого підприємництва. ЗОЗ можуть використовувати 

організаційно-правові форми: громадянина підприємця (ФОП), ТОВ, АТ чи 

іншого господарського товариства, підприємства (казенного чи 

комерційного), об’єднання підприємств, включаючи холдингові компанії і 

ТНК. За метою одержання прибутку ЗОЗ поділяються на комерційні 

(прибуткові, підприємницькі) і некомерційні (неприбуткові, 

непідприємницькі). 

Систему охорони здоров’я України утворюють мережа ЗОЗ різного 

спрямування, видів і потужності, а також органи виконавчої влади та 

місцевого самоврядування загальної і спеціальної компетенції, що 

здійснюють керівництво нею [14]. 

Відповідно до статті 3 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я, ЗОЗ – підприємства, установи та організації, завданням яких є 

забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров’я 

шляхом надання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр 

профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а 

також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних 
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працівників [78], а відповідно до статті 16 Основ законодавства України про 

охорону здоров’я, безпосередню охорону здоров’я населення забезпечують 

санітарно-профілактичні, лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, 

санаторні-курортні, аптечні, науково-медичні та інші ЗОЗ [78]. 

 

 

1.3. Зарубіжний досвід правового регулювання господарської 

діяльності у сфері приватної медицини 

 

 

У переважній більшості економічно розвинених зарубіжних держав у 

сфері медицини забезпечується багатовекторність у складі суб’єктів 

медичної діяльності та їхнього майна. Функціонують установи державної, 

комунальної (місцевої, регіональної), приватної та змішаної форми власності. 

Можливість ефективної діяльності у медичній сфері економічно розвиненої 

країни приватних ЗОЗ повинна вивчатися і реалізовуватися в Україні. В 

якості ефективного зарубіжного досвіду вважаємо раціональним більш 

детально розглянути правове регулювання медичної діяльності таких країн, 

як США та Франція. 

Саме названі держави обрані у зв’язку з наступним: США – найбільша 

та найзаможніша країна з ринковою економікою. США мають 

високорозвинену і диверсифіковану економічну систему. У США найбільш 

широко у порівняні з іншими країнами представлена приватна система 

медицини, яка характеризується децентралізацією, високим розвитком 

інфраструктури страхових організацій та відсутністю державного 

регулювання [170]. Мати такі показники прагне Україна. Саме тому вважаємо 

за необхідне дослідити правове регулювання у сфері приватної медицини 

США. Стосовно Франції потрібно зазначити, що ВООЗ надала високу оцінку 

медичній системі Італії, Іспанії, Оману, Австрії та Японії, проте медичну 

систему Франції визнала найкращою у світі. Завдяки такому визнанню із 
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французькими державними і приватними ЗОЗ укладаються договори про 

обслуговування та лікування значною кількістю публічних і приватних 

іноземних суб’єктів – держав, компаній і корпорацій, суб’єктів 

господарювання і звичайних громадян (підданих) інших держав. Франція має 

достатньо успішну історію розвитку медицини. Серед винахідників, а в їх 

числі лауреатів Нобелівської премії, можна назвати Амбруаза Парі, Луї 

Пастера, Жака Моно, Франсуа Жакоба, Андре Львоффа, Жана Доссе, Ів 

Жерара Іллуза, Жака Тестара, Рене Фрідмана та ін. Основними перевагами 

французьких приватних ЗОЗ є висока якість послуг, надання високого рівня 

гарантій, а також відносно невисока вартість. Вона є нижчою ніж у сусідніх 

країнах – Швейцарії та ФРН, приватні ЗОЗ в яких також надають медичні 

послуги високої якості. Якість послуг французьких суб’єктів медичної 

діяльності серед іншого забезпечується значним строком різнобічної 

підготовки їхніх працівників. Так, навчання хірурга триває не менше 14 років 

[53]. Окремі елементи організації діяльності приватних ЗОЗ Франції та їх 

правове забезпечення можуть бути поступово імплементовані у господарську 

діяльність та медичне законодавство України. 

Слід зазначити, що вітчизняні юристи, які досліджували особливості 

систем виробництва та продажу лікувальних засобів, а також надання 

медичних послуг, пропонують сучасній Україні не просто запозичити досвід 

країн ЄС, система якої дозволяє одночасно дозволяє ефективно 

контролювати діяльність виробників (підрядників) та залишає їм можливості 

вибору способів та методів виробництва. Вченими пропонується взяти за 

основу симбіотичну модель забезпечення контролю та функціонування 

системи виробництва, продажу та обігу медичних виробів, утворену на 

основі моделей ЄС та США одночасно, що, на їх думку, врівноважить 

суперечливі інтереси виробників, продавців і споживачів медичних виробів 

[208, с. 618]. 

Господарська практика діяльності приватних ЗОЗ у США 

характеризується значною підтримкою держави. Іще у 2000 році на медичне 
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обслуговування середньостатистичного американця державою витрачалося 

4500 доларів США, у 2004 році на охорону здоров’я державою витрачалося 

15,3 % ВНП [2], у 2007 році на одну людину державою витрачалося 7439 

доларів США, а протягом останніх років на охорону здоров’я США 

витрачають 16 % ВВП [67]. Причому названі розміри фінансування 

забезпечує лише держава через різноманітні урядові програми. А ще є 

фінансування медицини з боку корпорацій та пересічних громадян. Тільки за 

розмірами державного фінансування медичної сфери та усіх суб’єктів, що 

діють у ній незалежно від форми власності, США є лідером у світі як в 

абсолютних показниках, так і розрахунку на душу населення. Велике 

значення у сфері медицини мають відносини між трьома-чотирма 

учасниками – суб’єктом господарювання - споживачем і платником 

медичних послуг, його працівником - безпосереднім пацієнтом, страховиком, 

ЗОЗ. У цих відносинах, як правило, кожен учасник забезпечує захист свого 

інтересу та публічних інтересів загалом. Проте саме через найбільші у світі 

витрати, рівнем надання медичної допомоги, загальним рівнем здоров’я 

населення, рівнем задоволеності споживачів якістю послуг тощо система 

охорони здоров’я США часто піддається критиці. 

Суб’єкти медичної сфери США умовно поділяються на три великі 

групи. І групу формують суб’єкти сімейної медицини, до яких відносять 

державних і приватних лікарів, а також невеликі медичні заклади місцевого 

рівня. З 1996 року суб’єкти цієї групи можуть надавати послуги типу 

concierge medicine – надання широкого асортименту послуг особистим 

лікарем за передоплату. ІІ група включає в себе суб’єктів госпітальної 

допомоги, які бувають двох типів, про що буде вказано далі. ІІІ групу 

становлять суб’єкти громадської охорони здоров’я [159, с. 28]. 

Госпіталі (лікарні ІІ групи) бувають державної форми власності, що 

підпорядковуються федеральному уряду або органам влади федеральних 

округів, власності релігійних громад або громадських організацій. Діяльність 

таких госпіталів має некомерційний характер. Госпіталі другого виду 
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утворюються і діють з метою отримання прибутку на основі майна великих 

приватних корпорацій як медичної, так і немедичної спрямованості. Майном 

вони на відміну від перших володіють, користуються і розпоряджаються на 

основі права господарського відання. З іншого боку, законодавством США 

поділу на комерційний чи некомерційний статус не передбачено. За умови 

отримання певного доходу суб’єкт сплачує податки (у тому числі податок на 

прибуток). В іншому випадку податок не сплачується. І зовсім не має 

значення напрям витрачання отриманих коштів. У цьому зв’язку слід 

погодитися із висновками вітчизняних вчених стосовно того, що основним і 

єдиним критерієм визнання суб’єкта господарювання комерційним повинен 

бути сам факт отримання прибутку. А напрямок використання отриманих 

коштів не повинен братися за основу при прийнятті рішення відносно 

прибутковості суб’єкта [21, с. 118]. В українській господарській практиці 

фіскальні органи уже давно вважають операції некомерційних організацій з 

виконання госпдоговірних робіт і від здачі в оренду приміщень 

прибутковими й оподатковують їх за загальним правилом [23, с. 32]. Якщо 

споживачі медичної послуги не мають можливості оплатити послуги 

медичного закладу, не мають полісу медичного страхування, – для них діють 

спеціальні урядові програми Medicare і Medicaid, а також інші програми 

штатів і округів. Ці програми розробляються і функціонують у розвиток Акту 

про невідкладну медичну допомогу і працю, яка на державному рівні 

закріпила доступ до невідкладної медичної допомоги для усього населення 

незалежно від наявності страховки, прийнятому урядом США іще у 1986 році 

[1]. 

З точки зору науки господарського права становить цікавість досвід 

діяльності державної страхової програми США Medicare, що розпочала 

працювати іще у 1967 році. Її особливість полягає у страхуванні за 

державний рахунок незаможних верств населення. Страхові компанії 

працюють за рахунок державного фінансування і сплачують вартість 

лікування як у державних, так і в приватних ЗОЗ. У таких випадках участь у 
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багатосторонньому договорі та його фінансуванні беруть і суб’єкти 

господарювання. Тобто наочно спостерігається ДПП. 

При цьому для успішного фінансування програми Medicare держава 

утримує особливий податок на працівників, частину якого оплачують самі 

працівники, а частину – суб’єкт господарювання – роботодавець. Названий 

податок складає приблизно 15% доходів зайнятих американців. Інша частина 

Medicare фінансується із загальних надходжень прибуткового податку [1]. 

Іншу державну програму Medicaid було запроваджено урядом США ще 

у 1966 році для надання страховки найбільш незаможним сім’ям і 

громадянам. За нею страхові компанії оплачують послуги державних і 

приватних ЗОЗ як із обстеження та профілактики, так і з безпосереднього 

лікування. Особливістю програми є спільне її фінансування 

загальнофедеральним бюджетом та бюджетами окремих штатів. А суб’єкти 

господарювання у сфері медицини можуть ці кошти отримати у випадку 

якісного надання медичних послуг застрахованим особам. Так само отримати 

державні кошти та кошти штатів можуть державні і недержавні страхові 

компанії, що надають послуги із медичного страхування суб’єктам 

господарювання (часто роботодавцям) і громадянам. Такий варіант ДПП є 

вигідним усім його учасникам. 

Про високий рівень фінансового забезпечення державних і приватних 

ЗОЗ США свідчать дані бюджетного комітету Конгресу США про те, що на 

якісні і коштовні медичні препарати припадає лише 10% витрат [1]. Проте 

держава бере участь у страхуванні та фінансуванні медичної сфери з метою 

забезпечення соціального захисту населення та підтримки ЗОЗ. Часто 

учасниками відносин у сфері медицини є державні і приватні фонди, але 

найчастіше – суб’єкт господарювання - роботодавець. Останній оговорює 

питання страхової медицини із кожним працівником і описує їх у контракті. 

Законодавством не передбачено обов’язку роботодавця надавати медичну 

страховку працівнику. Значна кількість роботодавців це робить із власної 

ініціативи [1]. Тобто в останніх випадках повноцінними учасниками відносин 
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з медичного страхування є ЗОЗ, страховик, суб’єкт господарювання - 

роботодавець і працівник - пацієнт ЗОЗ. 

Зазвичай роботодавець як посередник пропонує працівнику на вибір 

певні види медичного страхування. Одними із найбільш поширених серед 

них є компенсаційне страхування та страхування «плати за послуги». У 

першому випадку суб’єкт господарювання сплачує страховику страхові 

внески пропорційно кількості застрахованих працівників, а у другому 

страховик сплачує квитанції державному або приватному ЗОЗ, який їх йому 

надає. 

Тобто при компенсаційному страхуванні (ще воно має назву 

страхування «керованих послуг» суб’єкт господарювання - роботодавець 

сплачує значну суму коштів страховику наперед пропорційно кількості 

працівників); при моделі страхування «плата за послуги» ЗОЗ отримують від 

страховика конкретну грошову суму за виконану ними роботу чи надані 

послуги. А отже, самі медичні установи у першому випадку будуть 

зацікавлені у наданні якомога меншої кількості послуг, а в другому – якомога 

більшої. Іншими словами, у першому випадку споживач може недоотримати 

допомогу, а в другому – отримати зайві послуги, які йому не потрібні. Це 

слід враховувати в Україні при запровадженні системи медичного 

страхування. 

Все одно у США держава підтримує роботодавців у забезпеченні своїх 

співробітників медичними страховками і не обкладає витрачені на них кошти 

податками. Проте значна частина населення США (безробітні, приватні 

бізнесмени, емігранти та ін.) не мають полісу страхової медицини. Це є 

проблемою для приватних ЗОЗ, оскільки обслуговування великої кількості 

незастрахованих пацієнтів може призвести до банкрутства лікарні або лікаря-

підприємця. А в Україні абсолютна більшість населення не має полісу 

медичного страхування… [1]. 

Останнім часом у США на ринку страхової медицини серед 

страховиків з’явилися так звані менеджерські страхові організації. Зазвичай 
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класичні страхові організації, що діють у сфері медицини, укладають договір 

із одним великим медичним комплексом або центром. Менеджерські 

страхові організації укладають договір із великою кількістю ЗОЗ, що 

належать до суб’єктів малого підприємництва [1]. Завдяки цьому для 

суб’єкта господарювання, який оплачує страховий поліс своїх працівників, 

знижуються витрати на страхування. Ситуація є звичайною для ринку з 

економічною конкуренцією. Тільки страхувальнику (суб’єкту 

господарювання - роботодавцю) слід переконатися в якості отримуваних 

медичних послуг. Якщо використовувати наведений досвід США, то 

обов’язково слід звертати увагу на забезпечення якості. Іншими словами, 

якщо українське державне підприємство оголосить конкурс на публічну 

закупівлю певних медичних послуг для своїх працівників у страхових 

компаній на основі Закону України «Про публічні закупівлі» [138], то в 

оголошенні необхідно ретельно прописувати вимоги до медичних послуг, 

лікарів, обладнання і препаратів з обов’язковим посиланням на національні 

ДОСТи і міжнародні ГОСТи та стандарти, що діють у сфері медицини. 

На сьогодні тенденція у сфері медицини США формується у бік 

надання споживачами переваги ЗОЗ з більш розвиненим менеджментом і 

маркетинговими знижками та пропозиціями, аніж із якісними послугами. 

Більше того, значна кількість невеликих ЗОЗ користуються послугами інших 

медичних закладів та/або їх працівників. Суб’єкти медичної сфери, рівно як і 

страховики із розвиненим розгалуженим менеджментом пропонують 

суб’єктам господарювання широкий асортимент медичних послуг зі 

значними знижками та висновками різних клінік і діагностичних центрів. 

Приватні медичні компанії США займають значну частку ринку 

виробництва лікарських засобів та надання в оренду медичного обладнання. 

Держава підтримує таку діяльність, надаючи фінансову допомогу та всілякі 

преференції. На початку ХХІ століття обсяг фінансування від приватних 

фармкомпаній збільшився на 102 %. У приватних лабораторіях в основному 

проводяться дослідження з метою створення нових лікарських препаратів, 
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методик, апаратів, які можуть бути в подальшому зареєстровані і 

представлені на фармацевтичному ринку [1]. У роботі над реалізацією 

певного проекту беруть участь фахівці сфери приватної медицини. Таким 

чином у медицині США відбувається реалізація механізмів ДПП. 

Державний контроль діяльності державних і приватних ЗОЗ 

здійснюється певною групою органів без поділу залежно від форми власності 

об’єктів контролю. Основним серед них є Центр контролю і запобігання 

захворюванням. Також державний контроль та нагляд у сфері медицини 

здійснюють Адміністрація з контролю продуктів і лікарських речовин (Food 

and Drug Administration – FDA), завданням якої є аналіз і надання дозволів на 

випуск і реалізацію нових лікарських препаратів. Тобто, цей орган можна 

вважати свого роду ліцензіатом для фармакологічних і фармацевтичних 

компаній США. Суб’єкти сфери медицини зацікавлені отримати дозвіл цього 

органу. 

Крім загальнодержавного фінансування, а отже і регулювання та 

контролю діяльності у сфері медицини здійснюється і регулювання на рівні 

влади окремих штатів як суб’єктів права за законодавством США. У межах 

штатів найчастіше визначається обсяг програм, які фінансуються з бюджету 

штату. А діяльність на ринку медичного страхування регулюється і Урядом 

США, і владою штатів згідно із актом Маккарена - Фергюсона. 

Хоча в американському суспільстві висловлюється думка про 

необхідність підвищення рівня фінансування, виникає питання на скільки ще 

більшим воно повинно бути. Скоріше тут треба звертати увагу на 

ефективність використання коштів та ефективність програм, що 

запропоновані до реалізації. Особливо цей висновок стосується України. 

Парадокс функціонування суб’єктів господарювання у медичній сфері США 

полягає у тому, що незважаючи на наявність значної кількості державних і 

місцевих програм та найбільшого у світі фінансування вартість їхніх послуг 

приблизно удесятеро дорожча, ніж у сусідній Канаді [65]. 
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Ще один парадокс полягає у тому, що в Україні та багатьох інших 

країнах світу уряд, суб’єкти господарювання, громадські організації 

намагаються сформувати систему страхової медицини, а в США, де така 

система вже функціонує, політичні партії, кооперативні та громадські 

організації обговорюють можливість формування універсальної обов’язкової 

державної системи охорони здоров’я. Їхні опоненти стверджують, що 

введення такої системи приведе до підвищення оподаткування і зниження 

якості надання медичної допомоги [65]. 

Раніше нами здійснювалося дослідження правового забезпечення 

діяльності суб’єктів медичної сфери США з метою пошуку можливостей 

вдосконалення українського законодавства [159, с. 27-31]. Для будівництва 

системи розвиненої медицини в Україні не може бути перейнята 

децентралізація медичної галузі. На нашу думку, завжди повинен бути 

єдиний координуючий та контролюючий орган, цінова політика та єдиний 

підхід до неї; медицина, у т.ч. і приватна, має бути доступною для 

представників кожного класу та рівня населення [159, с. 31]. В умовах 

однакового ставлення держави до суб’єктів господарювання у сфері 

медицини незалежно від їх форми власності й організаційно-правової форми 

економічна конкуренція дозволить підвищити якість послуг та сформувати їх 

вартість з розрахунку на сегмент ринку. 

Важливе питання у зарубіжному праві має кодифікація законодавства. 

Сама по собі кодифікація виступає явищем нейтрального характеру, проте в 

контексті правової реформи США кодифікація почала майже всебічно 

асоціюватися з демократичними перетвореннями [40, с. 9]. Проте у самих 

США певний медичний кодекс відсутній, на відміну від Франції, на чому 

буде наголошено нижче. 

У розвинених країнах все одно наявна значна кількість недоліків у 

діяльності державних і комунальних ЗОЗ. Поширеними проблемами є 

значний бюрократизм, неефективне управління кадрами, нераціональне 

використання фінансових ресурсів, прояви корупції тощо. Так, у Великій 
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Британії щорічно до 800 тисяч осіб місяцями чекають у черзі на обстеження 

та шпиталізацію, у Канаді потрібно 17-30 тижнів чекати на прийом до 

вузького спеціаліста, у більшості країн з бюджетною медициною не вистачає 

коштів на закупівлю діагностичної апаратури, транспортні послуги, 

проведення складних діагностичних досліджень і оперативних втручань 

тощо. Трохи краща ситуація, коли у споживачів наявний страховий поліс 

[168]. Іншими словами, сьогодні навіть в економічно розвинених країнах 

діяльність державних і комунальних ЗОЗ не є ефективною. Якість медичних 

послуг підвищується за наявності комплексної співпраці приватних ЗОЗ, 

страхових компаній, суб’єктів господарювання - споживачів медичних 

послуг і держави з фінансовою та/або організаційно-технічною підтримкою. 

Саме на таку модель потрібно орієнтуватися Україні. 

Сказане вище підтверджується тим, що в окремих країнах (навіть тих, 

де є проблеми у роботі ЗОЗ, що фінансуються із державного бюджету, 

наприклад, Канаді і Великій Британії) у приватних ЗОЗ, що співпрацюють із 

страховими компаніями, відсутні кадрові проблеми або проблеми із оплатою 

праці чи фінансуванням інновацій. Так, приватна медична служба Великої 

Британії є дієвою, надійною та професійною [79]. Наявність значного 

сегменту достатньо дорогого ринку Лондона призвела до виходу на цей 

ринок значної кількості американських страхових компаній, що надають 

послуги у сфері страхової медицини. Значні кошти, що сплачуються ЗОЗ від 

споживачів через страхові компанії, забезпечили надто високу якість послуг, 

зокрема у Лондоні. За потреби безпосереднім надавачем послуг може бути 

відомий фахівець у сфері медицини з іншого континенту [45]. Українські 

страхові компанії, а тим більше представники українських приватних ЗОЗ, 

які мають унікальні уміння та навички, також можуть брати участь у 

міжнародному розподілі праці у сфері медицини. Вони можуть орієнтуватися 

на коштовний ринок споживачів того ж Лондона чи іншого міста світу з 

великою кількістю потенційних споживачів своїх послуг. Але так само 

найкращі ЗОЗ України в тандемі із страховими компаніями можуть 
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забезпечити для себе місце на ринку заможних споживачів Києва та інших 

великих міст України у першу чергу за рахунок якості й ефективній 

співпраці. 

Слід також зазначити, що у секторі страхової медицини Великої 

Британії знайшов значний прояв механізм ДПП. Приватні страхові компанії 

виступають доповненням державної системи охорони здоров’я. Сфера 

діяльності приватного медичного страхування охоплює лише платну частину 

медичної допомоги, як у комерційних ЗОЗ, так і в лікарнях Національної 

служби охорони здоров’я. Страхові програми добровільного медичного 

страхування поширюються лише на ту частину діяльності державних ЗОЗ, 

яка виходить за рамки суспільних зобов’язань [199, с. 21]. Аналогічним 

чином може бути організована система співіснування державної і страхової 

медицини в Україні. На сьогодні абсолютна меншість суб’єктів 

господарювання і громадян України користуються послугами страхової 

медицини. Більшість резидентів України самотужки оплачують окремі 

послуги приватних ЗОЗ або користуються послугами державної медицини, 

яка допоки є безкоштовною. Можна сказати, що сьогодні в Україні 

сформоване співвідношення страхової, приватної та державної медицини. 

Удосконалення у майбутньому має бути спрямоване на підвищення питомої 

ваги послуг страховиків у сфері медицини. Вона збільшуватиметься зі 

зростанням добробуту населення та капіталізації суб’єктів господарювання. 

На сьогодні вони є недостатніми, а тому держава може частково 

стимулювати ці процеси, за власні кошти страхуючи окремі категорії 

населення та надаючи пільги суб’єктам господарювання, які укладають 

договори та вступають у тристоронні відносини зі страховиками і 

приватними та державними ЗОЗ. 

В Україні допоки ЗОЗ функціонують на основі майна різних форм 

власності, які надають безкоштовні або недорогі послуги широким верствам 

населення. Зараз розпочинає формуватися система ЗОЗ, орієнтована на 

обслуговування достатньо багатих споживачів. При цьому на відміну від 
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закордонних прикладів вітчизняні ЗОЗ допускають порушення законодавства 

про якість послуг, обладнання і препаратів. Ефективно поліпшити ситуацію 

може нормативне стимулювання укладання контрактів між суб’єктами 

господарювання і ЗОЗ на обслуговування їх співробітників, а також 

контрактів між суб’єктами господарювання і страховиками, які повинні 

оплачувати медичне обслуговування їх працівників. 

Повертаючись до дослідження легітимації надання медичних послуг 

ЗОЗ Франції, необхідно зазначити, що усі ЗОЗ Франції умовно поділяються 

на державні, благодійні та приватні. При цьому першою ланкою серед 

приватних ЗОЗ Франції є приватний лікарський кабінет. Діяльність 

приватних лікарських кабінетів провадиться, як правило, у формі ТОВ, яке 

належить одному власнику (так звана форма EURL). Перед відкриттям 

приватного кабінету лікар має укласти декілька угод – на оренду 

приміщення, обладнання тощо, отримати дозвіл Дирекції із санітарних та 

соціальних питань, Дирекції з питань соціального страхування 

зареєструватися у місцевій колегії лікарів. Останні забороняють одному 

лікарю мати додатковий приватний кабінет. Лікарі, які мають окремі 

приватні кабінети, не можуть одночасно бути співробітниками інших 

медичних закладів. Також у Франції популярними є договірні об’єднання 

приватних кабінетів – «мережі медичної допомоги». Приватні лікарі 

укладають угоду для здійснення спільної діяльності з надання медичної 

допомоги. Така угода проходить обов’язкову перевірку місцевої колегії 

лікарів, після чого лікарі приватної практики отримують дозвіл на так звану 

«мережу» [62, с. 114]. 

Великі приватні ЗОЗ у Франції створюються у формі комерційних 

товариств зі статусом юридичної особи. Вони також мають пройти 

реєстрацію у місцевій колегії лікарів, де перевірку проходять не тільки 

договори оренди, але й трудові договори з персоналом. 

Благодійні заклади відрізняються від попереднього виду закладів 

неприбутковістю (це не означає, що усі послуги у цих закладах безкоштовні, 
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просто діяльність цих закладів має некомерційний характер) та соціальною 

спрямованістю своєї діяльності. 

Складається враження, що суб’єкти господарювання у сфері медицини 

керуються слова директора Центру медичного права Франції Жерера 

Мемето: «…медицина є особливим видом діяльності, своєрідним мистецтвом 

регулювання тіла, що має справу з найбільшими цінностями – життям та 

здоров’ям. Саме тому регламентація медичною діяльності має бути суворою, 

а доступ до неї є суттєво обмеженим» [203]. А отже, наявність спеціальних 

дозволів, ліцензій, допусків, пропусків тощо є обов’язковим елементом для 

уможливлення надання медичних послуг. І максимально багато обмежень 

має бути саме у сфері медицини, оскільки відсутність вимог до якості у сфері 

медицини дуже дорого коштує для усіх учасників цих відносин. За аналогією 

із сферою освіти можна зробити висновок, що основним дієвим засобом 

регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання з 

метою дотримання якості послуг у сфері медицини є ліцензування. Завдяки 

ліцензуванню держава відрізняє ті суб’єкти, які мають можливості надавати 

якісні послуги, від таких, що не зможуть це робити [22, с. 176]. У сфері 

освіти заклад освіти отримує ліцензію на здійснення господарської 

діяльності, а викладач – отримує спеціальні дозволи (проходить процедуру 

акредитації) та/або наукові ступені/вчені звання. Так само у сфері медицини 

крім отримання ліцензії та/або інших дозвільних документів ЗОЗ самі лікарі 

та/або спеціалісти повинні отримати сертифікати, певні дозволи для роботи зі 

складним обладнанням та/або наукові ступені/вчені звання тощо. Чим більше 

процедур передбачає пройти законодавство, тим більш якісні послуги 

повинен надавати фахівець, який ці процедури пройшов і отримав спеціальні 

дозволи. 

Для порівняльного прикладу, стаття 4111-14 Кодексу охорони здоров’я 

Франції визначає умови для здійснення медичної діяльності лікарем на 

території Франції: наявність диплома, сертифікату або іншого документу, 

зазначеного у статті 4131 Кодексу; французьке громадянство або 
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громадянство Андорри, країн - членів ЄС, країн - учасниць Угоди про єдиний 

економічний простір, або країн, що підписали конвенції про визнання 

документів про освіту з Францією, Марокко чи Тунісом; вступ до Колегії 

лікарів. Стаття L. 4161 цього ж Кодексу Франції встановлює, що 

провадження медичної діяльності є незаконним «…для будь-якої особи, яка 

має диплом, сертифікат чи інше посвідчення лікаря, який здійснює медичну 

діяльність, не вступивши до Колегії лікарів» [62, с. 110]. Тобто входження до 

Колегії лікарів у Франції можна вважати такою собі «надліцензією». Участь 

лікаря у Колегії вказує на те, що він стоїть на обліку, своєчасно проходить 

підвищення кваліфікації та зазнає перевірок на відповідність своїх знань, 

вмінь та навичок вимогам суспільства. Це є вірним, оскільки діяльність ЗОЗ 

та лікарів спрямована на забезпечення публічних інтересів. А тому покарання 

за порушення названої норми Кодексу охорони здоров’я Франції є достатньо 

жорстким – провадження медичної діяльності без вступу до Колегії є 

незаконним та тягне за собою покарання у вигляді двох років позбавлення 

волі та/або 30 000 євро штрафу (стаття 4161-5 Кодексу охорони здоров’я) 

[62, с. 111]. За мірками Франції покарання є більш ніж жорстким, що 

підтверджує важливість захисту здоров’я нації та інтересів споживачів від 

непрофесіоналів та шахраїв у сфері медицини. 

Із наведеного вище правила є кілька виключень, зокрема щодо лікарів-

іноземців, які може зробити Міністр охорони здоров’я Франції. Також 

тимчасовий дозвіл (на 5 років для громадян Франції і на 3 роки для 

іноземців) можуть отримати особи, які здійснюють наукові дослідження у 

сфері медицини. Особи, як отримали такі дозволи, мають право провадити 

свою діяльність винятково у наукових клінічних центрах або ЗОЗ, що уклали 

з ними відповідну угоду. Лікарі, які отримали індивідуальні/тимчасові 

дозволи, теж повинні вступити до колегії лікарів та взяти на себе 

зобов’язання щодо дотримання Кодексу медичної деонтології [62, с. 111]. 

Одним із основних обов’язків французьких лікарів є зобов’язання робити 
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членські внески до відповідної колегії, розмір якого встановлюється щорічно 

у межах самої колегії. 

Сама Колегія лікарів Франції є трирівневою організацією і включає в 

себе Національну колегію лікарів, регіональні колегії відповідно до Закону 

від 4 березня 2002 року № 2002-303 (остаточне реформування регіональних 

Колегій відбулося у лютому 2007 року), місцеві колегії лікарів. До лютого 

2007 року регіональні колегії лікарів відігравали роль винятково 

дисциплінарних органів, але зараз їх функції було розширено. Склад 

регіональних колегій, як правило, становить 12 осіб, яких обирають місцеві 

колегії [62, с. 111]. У межах кожної регіональної колегії є дисциплінарна 

медична палата, засіданнями якої керує спеціально призначений суддя 

Адміністративного трибуналу Франції. Розгляд спорів проходить публічно, 

але в окремих випадках може бути закритим. Сторони мають класичну для 

процесуального права сукупність прав та обов’язків, а за надання 

неправдивих відомостей скаржника може бути покарано штрафом до 3000 

євро [62, с. 112]. 

Місцева колегія лікарів розглядає питання щодо вступу лікарів до 

Колегії; здійснює облік лікарів у своєму регіоні; проводить експертизу між 

лікарями, або між лікарями та ЗОЗ; надає дозволи на провадження медичної 

діяльності (винятково місцева Комісія Університетського округу видає 

«ліцензії»); надає дозволи на використання кадуцею (символу медицини у 

більшості країн світу); виступає як орган з вирішення спорів між лікарями, а 

також між пацієнтами та лікарями (скарги на лікарів, якщо такі надходять до 

колегії, в обов’язковому порядку направляють до дисциплінарної секції 

регіональної Колегії лікарів); розробляє та вивчає системи удосконалення 

співпраці між лікарями; відіграє роль інформаційного органа у регіональній 

сфері охорони здоров’я [62, с. 112]. 

По суті, лікарі Франції закріпленням до певної територіальної громади 

є свого роду сучасними «кріпаками». Так, статтею 4112-5 Кодексу охорони 

здоров’я Франції передбачено, що у випадку бажання лікаря змінити місце 
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своєї основної діяльності, він повинен письмово повідомити про це місцеву 

колегію лікарів, до якої його прикріплено, та звернутися з проханням 

передати його справу у ведення місцевої колегії за основним місцем 

проведення діяльності, а також звернутися до нової колегії лікарів із заявою 

про вступ [62, с. 113]. Без отримання дозволу ведення медичної практики 

такому лікарю у новому регіоні Франції заборонено. Для роботи у декількох 

регіонах Франції потрібно бути членом однієї місцевої колегії, проте 

повідомити усі інші, на території підпорядкування яких лікар планує 

працювати. Відповідно, лікар повинен робити членські внески і до цих 

колегій. 

Наведений приклад із забезпечення якості медичних послуг у Франції 

викликає неоднозначне ставлення. З одного боку, контроль за лікарями з 

боку кількох структур однозначно, найбільш суворою з яких є місцева, 

регіональна чи державна колегія, повинен забезпечити надання максимально 

якісних послуг і майже завжди – лікарями - громадянами Франції. З іншого 

боку, регіональні обмеження знижують рівень внутрішньодержавної, а 

особливо – міжнародної мобільності у сфері медицини Франції. Провідні 

зарубіжні лікарі повинні знати законодавство Франції і заздалегідь отримати 

усі дозволи, зокрема і членство у колегії. В іншому випадку вони не зможуть 

надати медичну послугу, а тому якість медичних послуг французьких ЗОЗ 

забезпечується в основному силами власних лікарів і залишається на 

наявному рівні, хоча могла б зрости за рахунок провідних іноземних лікарів. 

Ще одним значним позитивом є те, що законодавством Франції 

закріплено обов’язок лікарів, у т.ч. і лікарів приватної практики, ділитися з 

колегами своєю практикою, цікавими випадками, випадками незвичного 

перебігу хвороби, складних діагнозів тощо. На сьогодні такий обмін 

здійснюється за допомогою електронної інформаційної системи «Спільнота з 

інтересів суспільства» [62, с. 114]. Оскільки ця система є єдиною у своєму 

роді, то переважна більшість французьких лікарів регулярно знайомиться із 

усіма новинками у медичній практиці країни. А завдяки налагодженій 
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системі обміну інформацією у Франції існує унікальна та згуртована система 

співпраці приватних і державних медичних закладів [62, с. 114]. В Україні у 

кожній галузі знань (у т.ч. медичній, менеджменті у медицині тощо) наявна 

значна кількість (від кількох десятків до кількох сотень) наукових і 

практичних видань, де публікуються результати праць фахівців. При цьому 

за кожним із журналів стоїть впливовий ЗВО, НДІ, державний орган тощо, 

які різними шляхами підвищують рівень видання. А тому українським 

фахівцям (зокрема медикам та управлінцям у сфері медицини) буває 

достатньо складно відслідковувати останні досягнення науки і техніки. А 

отже, логічним має бути використання наведеного досвіду медичної сфери 

Франції і запропонувати запровадження на рівні міністерств (зокрема, 

МОЗ України) визначити перше серед інших наукове видання, яке 

акумулюватиме у собі найвагоміші досягнення науки і практики (зокрема 

медичної) в Україні. 

Отже, законодавство більшості економічно розвинених країн визначає 

симбіотичне існування державної медицини, що має певну схожість із 

медичною сферою колишнього СРСР, та страхової медицини, що передбачає 

тісну співпрацю між суб’єктами господарювання та громадянами 

(підданими), страховими компаніями і приватними та державними ЗОЗ. 

Часто в останньому варіанті може брати активну участь держава та/або 

територіальна громада через фінансову, організаційну та іншу підтримку 

інших учасників. Саме така схема має ефективно працювати в Україні. Проте 

повноцінної реалізації названого може бути досягнуто у прив’язці з 

удосконаленням основних елементів правового статусу українських 

приватних ЗОЗ. Тому нагальну необхідність викликає дослідження порядку 

створення приватних ЗОЗ, їх майнової основи господарювання, легітимації 

господарської діяльності з надання медичних послуг, а також управління 

приватними ЗОЗ, що має бути зроблено у розділі 2. 
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Висновки до розділу 1 

 

 

Сфера охорони здоров’я охоплює значний комплекс суспільних 

відносин (медичних, фінансових, правових, організаційних, управлінських 

тощо), що опосередковують приватні і публічні інтереси. Через це і наявність 

значної кількості проблем постійно збільшується інтерес до дослідження та 

нормативного врегулювання правовідносин у медицині взагалі та за участі 

приватних ЗОЗ зокрема. На основі проведеного дослідження, результати 

якого викладено у розділі 1 роботи, можна зробити наступні висновки: 

1. Станом на сьогодні, щодо існування медичного права як галузі 

національного права України, не виникає жодного сумніву. Досконале 

володіння правовими аспектами медичного права необхідне не тільки для 

юристів, а й для медиків, економістів, управлінців. Серед іншого це 

зумовлено наявністю у судах значної кількості позовів щодо порушень прав 

пацієнтів, медичних працівників, контрагентів ЗОЗ, некваліфікованого 

надання допомоги тощо. Тому важливим буде імплементація програми 

«Медичне право» в навчальні плани закладів вищої освіти України; 

2. Наведено періодизацію правового регулювання діяльності учасників 

відносин у сфері страхової медицини України: 

І період (80-ті – 90-ті роки XIX століття) коли сформувалися ЛК у 

формі громадських організацій та були утворені професійні приватні лікарні 

(кабінети лікарів). Учасниками відносин були ЛК, приватні лікарі (їх 

об’єднання), страхові компанії, комерційні суб’єкти господарювання та їхні 

працівники. Самі відносини мали характер господарсько-, цивільно-правових 

та трудових; ІІ період (із початку ХХ століття), коли після 1905 року було 

офіційно дозволено робітникам організовувати лікарняні або ощадні каси 

забезпечення, а нормативну базу оформлено Законом 1912 року «Про 

соціальне страхування на випадок хвороби». ЛК носили характер у більшій 

мірі громадських організацій, а з 1913 року отримали певний правовий 
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статус, що виходив за межі відокремленого підрозділу промислового 

підприємства - суб’єкта великого підприємництва, і мали майно на праві 

оперативного управління. ІІІ період (від 1917 до 1933 року), в який державні, 

земські і міські ЗОЗ майже повністю занепали, а страхова медицина досить 

ефективно функціонувала. Декрети Ради народних комісарів намагалися 

стимулювати утворення ЛК та підтримати суб’єктів страхової медицини. На 

початку ІV періоду (з 1933 до початку 1990-х років) держава максимально 

ліквідувала та заборонила усі альтернативні державній форми 

господарювання, зокрема і ЛК, приватні ЗОЗ, приватну медичну практику, а 

систему соціального страхування перепрофільовано і передано до 

компетенції профспілок. Офіційно послуги медичних установ (лише 

державних) було визнано безкоштовними, а діяльність страховиків і 

медицини майже не перетиналася. V період (сучасний) визначається появою і 

постійною еволюцією законодавства у сфері медицини, ЛК об’єднані у ВГО 

«Асоціація працівників ЛК України», особливістю формування системи 

приватної медицини є так зване «самоврядне» її становлення і розвиток без 

суттєвої інвестиційної допомоги з боку держави з елементами жорсткого 

податкового тиску, надмірного контролю та надмірної кількості відомчих 

перевірок з боку правоохоронних органів та органів виконавчої влади тощо. 

Зараз продовжується проведення медичної реформи із максимально 

можливим переходом до страхової медицини; 

3. В умовах постійного дефіциту бюджетних коштів у галузі охорони 

здоров’я все більш важливим стає пошук позабюджетних джерел її 

фінансування. Тому Україні вже сьогодні потрібна страхова медицина. 

Зважаючи на недофінансування з державного бюджету галузі охорони 

здоров’я, потребує використання прикладів із зарубіжного досвіду щодо 

залучення інвестицій бізнес-партнерів у розвиток національних систем 

охорони здоров’я в умовах ДПП; 

4. Для максимально ефективного врегулювання відносин між різними 

суб’єктами сфери медицини необхідно прийняти Закон України «Про заклад 
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охорони здоров’я», в якому має бути наведено відкореговане визначення 

поняття «заклад охорони здоров’я» як суб’єкт господарювання, створений та 

зареєстрований у встановленому законом порядку, основною метою якого є 

надання медичної, фармацевтичної допомоги, забезпечення якісного рівня 

охорони здоров’я населення на основі висококваліфікаційної та професійної 

діяльності медичних працівників; «приватний заклад охорони здоров’я» як 

суб’єкт господарювання, створений та зареєстрований у встановленому 

законом порядку, основною метою якого є надання медичної, 

фармацевтичної допомоги на платній основі та отримання прибутку у 

процесі забезпечення якісного рівня охорони здоров’я населення на основі 

висококваліфікованої та професійної діяльності медичних працівників; а 

поняття «приватна (недержавна) клініка» як ЗОЗ, основною відмінністю 

якого від ЗОЗ державної та комунальної форми власності є те, що медична 

допомога надається виключно на платній основі; 

5. ЗОЗ можна класифікувати 1) за формою власності на: ЗОЗ, що діють 

на основі приватної, комунальної, державної та змішаної форм власності; 

2) за видами послуг, які ними надаються; 3) за потужністю: на медичні 

кабінети, аптеки, лікарні, лабораторії, поліклініки, діагностичні центри, 

медичні центри, медичні і фармацевтичні компанії і корпорації та ін.; 4) за 

розмірами: на суб’єктів мікропідприємництва, суб’єктів малого, середнього 

або великого підприємництва; 5) за організаційно-правовими формами: на 

громадян-підприємців (ФОП), ТОВ, АТ чи інші господарські товариства, 

підприємства (казенні чи комерційні), об’єднання підприємств, включаючи 

холдингові компанії і ТНК; 6) за метою одержання прибутку: на комерційні 

(прибуткові, підприємницькі) і некомерційні (неприбуткові, 

непідприємницькі); 

6. Історичний та зарубіжний досвід, висновки фахівців вказують на 

необхідність разом з МОЗ України сформулювати основні принципи та 

методологію й оформити їх у Концепцію подальшого становлення і розвитку 

приватної медицини на найближчі 10-15 років. У Концепції обов’язково має 
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бути враховано, що суб’єкти приватної медицини України у переважній 

більшості належать до суб’єктів малого підприємництва, завданням яких є 

забезпечення зайнятості населення, забезпечення населення на місцях 

потрібними йому послугами, забезпечення надходжень до державного та 

місцевих бюджетів; 

7. Для підвищення якості управління приватними ЗОЗ доцільно 

запровадити обов’язкове проходження курсів підвищення кваліфікації 

керівниками приватних ЗОЗ, що проводитимуться під керівництвом фахівців 

МОЗ України у різних формах – класичного навчання, тренінгів тощо, їх 

атестації, більш прискіпливої акредитації самих установ і закладів. 

Керівництво усіх (і державних, і приватних) ЗОЗ за підсумками проходження 

курсів підвищення кваліфікації має отримувати сертифікати, наявність яких 

певної якості повинна знайти місце в ліцензійних умовах; 

8. Можливим шляхом вирішення переважної більшості завдань, що 

стоять перед ЗОЗ, є реалізація ідеї ДПП на рівні «державна лікарня - 

приватний ЗОЗ», коли первинна допомога надається державним ЗОЗ, а 

складні спеціалізовані послуги надаються на другому етапі приватними 

комерційними ЗОЗ на комерційній основі. Частина доходу напряму або через 

місцевий бюджет повинна повертатися до державної лікарні для підтримки її 

діяльності. Діяльність має спиратися на надання максимально широкого 

спектру послуг, орієнтованого на розподіл видів послуг між державним і 

приватним ЗОЗ; 

9. На основі аналізу механізму ДПП у секторі страхової медицини 

Великої Британії, де приватні страхові компанії виступають доповненням 

державної системи охорони здоров’я, а страхові програми добровільного 

медичного страхування поширюються лише на ту частину діяльності 

державних медичних закладів, яка виходить за рамки суспільних зобов’язань, 

– доцільно організувати систему співіснування державної і страхової 

медицини в Україні. Удосконалення роботи і співвідношення сфери 

страхової, приватної та державної медицини України потрібно через 
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державне стимулювання суб’єктів господарювання, які укладають договори 

та вступають у тристоронні відносини зі страховиками і приватними та 

державними ЗОЗ; 

10. Позитивні і негативні приклади правового регулювання діяльності 

ЗОЗ США вказують на недоцільність безумовного копіювання схеми 

децентралізації медичної галузі. Повинен ефективно діяти єдиний 

координуючий та контролюючий орган, наявна цінова політика та єдиний 

підхід до неї; 

11. Для підвищення якості послуг ЗОЗ і поширення серед працівників 

приватних і державних ЗОЗ позитивних прикладів у медичній практиці та 

управлінні ЗОЗ України за досвідом Франції потрібно під керівництвом 

МОЗ України запровадити єдине загальнодержавне джерело або електронну 

інформаційну систему, де в обов’язковому порядку викладатимуться усі 

інновації як у медичній практиці, так і в практиці управління ЗОЗ. 
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РОЗДІЛ 2. 

СТВОРЕННЯ, МАЙНОВО- ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

 

2.1. Створення та акредитація приватних закладів охорони 

здоров’я як частини легітимації господарської діяльності з надання 

медичних послуг 

 

 

Для початку організації діяльності ЗОЗ як і будь-який інший суб’єкт 

господарювання повинен легітимізуватися, тобто пройти процедуру 

державної реєстрації та отримати відповідні дозвільні документи, 

обов’язковість наявності яких передбачена законодавством. Реєстрація 

суб’єктів господарювання у сфері медицини у переважній більшості 

передбачає отримання статусу юридичної особи. А їх діяльність може бути 

як прибуткова, так і некомерційна. Частиною 1 статті 58 ГК України 

зазначається, що суб’єкт господарювання підлягає державній реєстрації як 

юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному 

законом [16]. Тобто реєстрація є основним видом легітимації і надає 

можливість працювати. Крім цього державну реєстрацію можна вважати 

також одним із елементів, за допомогою яких держава здійснює контроль за 

діяльністю суб’єктів господарювання. Державна реєстрація є необхідною 

обов’язковою умовою участі суб’єктів в конкретних господарських 

відносинах та функціонуванні на ринку. Через державну реєстрацію 

господарські організації набувають господарську правосуб’єктність 

[180, с. 157]. 

Посилення об’єктивного державного контролю у сфері медицини, як 

вже зазначалося, є важливим і необхідним зараз. Реєстрація суб’єкта 
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господарювання з отриманням статусу юридичної особи та реєстрація 

фізичної особи-підприємця мають відмінності. Взагалі стосовно останньої 

частиною 2 статті 50 ЦК України визначено, що фізична особа здійснює своє 

право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в 

порядку, встановленому законом [197]. Надання медичних послуг можуть 

здійснювати приватні лікарі - підприємці, які відкривають невеликі 

спеціалізовані кабінети або надають послуги з первинного обстеження і 

діагностики. Для цього вони як і великі лікарні та інші ЗОЗ керуються 

нормами ЗУ «Про державну реєстрацію…» [99]. Відмінність між приватними 

підприємцями і суб’єктами господарювання зі статусом юридичної особи у 

сфері медицини полягає у тому, що останні можуть обирати як 

організаційно-правову форму суб’єкта господарювання, так і статус 

комерційного чи некомерційного суб’єкта. А перші таких можливостей не 

мають і утворюються лише як ФОП без статусу юридичної особи та з метою 

одержання прибутку. З цього приводу В.М. Пашков більш ніж 10 років тому 

вказував, що ЗОЗ можуть існувати у вигляді суб’єктів господарювання усіх 

форм власності та у будь-якій організаційно-правовій формі. Але, на жаль, 

Основи законодавства України про охорону здоров’я в цьому питанні 

суперечать ГК України та передбачають (стаття 17) наявність лише 

індивідуальної підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я 

[85, с. 15]. Тобто станом на 1 січня 2006 року названа норма була «родом з 

початку 1990-х» і мала на увазі функціонування в Україні лише значних 

медичних комплексів та установ, які були у державній та комунальній 

сферах, а приватній сфері відводилася роль індивідуального малого 

підприємництва. Сьогодні, можливо і завдяки роботам В.М. Пашкова та 

інших вчених - господарників, названа стаття 17 Основ законодавства 

України про охорону здоров’я «Господарська діяльність у сфері охорони 

здоров’я» через зміни від 19 січня 2006 року вказує, що провадження 

господарської діяльності в сфері охорони здоров’я, яка відповідно до закону 

підлягає ліцензуванню, дозволяється лише за наявності ліцензії, а держава 
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підтримує господарську діяльність у сфері охорони здоров’я [78]. В іншому 

наявна ситуація виглядає в цілому логічною і на практиці підприємці або 

громадяни (лікарі), які мають намір надавати послуги у сфері медицини, не 

відчувають себе обмеженими у правах. Їм не заборонено утворювати ТОВ чи 

інше господарське товариство, підприємство чи застосовувати іншу 

організаційно-правову форму для організації діяльності. Те саме і з 

колективними утвореннями, які, крім цього ще й можуть обирати між 

комерційним і некомерційним статусом. 

У зв’язку із тим, що діяльність ЗОЗ пов’язана із отриманням ліцензій, 

процес державної реєстрації майже збігається за часом із іншими заходами 

легітимації. Державна реєстрація є першим і найголовнішим видом 

легітимації. У порівнянні із нею усі інші є важливими, але вторинними. 

Державна реєстрація суб’єктів господарювання є актом визнання державою 

легітимності їх існування, з іншого боку – формою державного контролю, з 

третього – формою обліку суб’єктів господарювання та громадян - 

підприємців, з четвертого – адміністративно-господарською процедурою. А 

інші заходи із легітимації (ліцензування, патентування, отримання дозволів 

тощо) ГК України називає основними засобами регулюючого впливу 

держави на діяльність суб’єктів господарювання. 

Легітимація передбачає отримання різних дозволів на здійснення 

господарської діяльності. В українському законодавстві є положення про 

патентування. Проте патент може бути двох видів – торговий патент та 

патент на винахід, корисну модель, зразок тощо. Перший застосовувався у 

сфері господарювання при здійсненні господарсько-торговельної діяльності 

та наданні побутових послуг. Сьогодні його отримання не потрібне. Інший 

патент притаманний не лише сфері господарювання, а у значній мірі і сфері 

цивільного права. В діяльність ЗОЗ постійно запроваджуються нові лікарські 

препарати, технології, методи і способи лікування, види послуг тощо. Їх 

використання ЗОЗ можливе лише за умови дотримання прав їх власників. 

Українські дослідники на основі аналізу досвіду регулювання патентування 
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медичної допомоги у країнах ЄС та окремих інших країнах дозволив 

обґрунтувати тенденції розвитку патентно-правового механізму регулювання 

методів лікування, заснованого на потребах утворення умов доступності 

останніх напрацювань і досягнень у техніці лікування без підвищення 

вартості такого лікування за рахунок додаткових ліцензійних та інших 

податків та зборів [206, c. 630-631]. Така пропозиція видається важливою і 

гуманною. Натомість автори напрацювань все одно мають отримувати свою 

винагороду за винахід. Але держави, міжнародні, громадські та інші медичні 

та немедичні організації не повинні паразитувати на цьому і вимагати від 

ЗОЗ та споживачів їхніх додаткових виплат і відрахувань. 

Таким чином, державна реєстрація є одним із етапів створення 

субʼєктів господарювання і одночасно – певною процедурою, пов’язаною з 

діяльністю органів державної реєстрації, що здійснюють попередній 

державний контроль за входженням нових суб’єктів у підприємницький 

(господарський) оборот, і, отже, є формою державного регулювання 

відповідної діяльності [29]. Сказане у повній мірі підтверджується сферою 

надання медичних послуг. Діяльність приватних ЗОЗ є підприємницькою, 

містить високу питому вагу публічних інтересів, а тому її легітимація 

потребує крім державної реєстрації ще проходження значної кількості 

процедур підтвердження відповідності державним вимогам. 

Основні етапи та способи легітимації приватних та інших ЗОЗ в цілому 

співпадають із аналогами в інших сферах та галузях, проте мають свою 

специфіку [178], яка зокрема полягає і в необхідності отримання ліцензій, і в 

необхідності проходження акредитації, і в необхідності дотримання прав 

власників патентів на нові лікарські засоби та способи лікування тощо. 

Засновник чи група засновників, які вирішили утворити приватний 

ЗОЗ, проводять загальні збори або підготовче засідання, перед початком яких 

обирають голову і секретаря. Головними завданнями такого засідання є: 

визначення діяльності та видів послуг, що будуть надаватися; обрання 

організаційно-правової форми майбутнього суб’єкта господарювання; 
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визначення джерел формування майнової основи господарювання і часток 

внесків засновників (учасників), правового режиму майна; вирішення питань 

щодо органів управління діяльністю суб’єкта – їх персонального складу та 

компетенції тощо. Після цього обираються уповноважені особи від усіх 

засновників (учасників, членів, товаришів, акціонерів, пайовиків, частковиків 

тощо), головним завданням яких є безпосередня участь у процедурі 

легітимації майбутнього приватного ЗОЗ [155, с. 197]. Вони будуть 

заявниками у процедурі державної реєстрації ЗОЗ. Як вказувалося раніше, в 

Україні абсолютна більшість приватних ЗОЗ відноситься до суб’єктів малого 

підприємництва. Тому найчастіше засновниками обирається організаційно-

правова форма ТОВ, ФОП (громадянин-СПД), рідше АТ або приватного 

підприємства; ще рідше – об’єднання підприємств. 

Звернутися до суб’єкта державної реєстрації, тобто бути заявником на 

реєстрацію приватного ЗОЗ, може засновник або хтось із засновників (якщо 

їх декілька) або уповноважена ними особа. Статтею 14 ЗУ «Про державну 

реєстрацію…» надано можливість подачі документів як у паперовій, так і в 

електронній формі. У першому випадку заяву має бути написано державною 

мовою розбірливим почерком і підписано заявником, а в разі поштового 

відправлення – засвідчено нотаріусом. Разом із заявою засновником або 

представником державному реєстратору подається набір документів, 

названих статтею 17 ЗУ «Про державну реєстрацію…» [99]. Найменування 

суб’єкта господарювання у сфері медицини, що створюється зі статусом 

юридичної особи, повинно складатися з його організаційно-правової форми 

та назви. Остання може вказувати на вид діяльності, спосіб утворення, 

засновників та/чи власників майна, місце діяльності тощо, та не бути 

тотожною з уже існуючими назвами [99]. 

Після подання документів реєстрація приватного ЗОЗ або громадянина-

підприємця, що планує надавати медичні послуги, здійснюється протягом 24 

годин [99]. Це положення статті 26 ЗУ «Про державну реєстрацію…» є 

достатньо прогресивним і зручним для суб’єктів господарювання, оскільки 
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не треба чекати і відтерміновувати початок діяльності. Весь обсяг 

господарської компетенції набувається суб’єктом господарювання (зі 

статусом або без статусу юридичної особи) з моменту внесення відомостей 

про його реєстрацію до Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України. Саме з цього моменту інформація про новий суб’єкт 

господарювання стає відомою державним органам статистики, органам 

державної фіскальної служби, фондам соціального страхування населення, 

Пенсійному фонду України та іншим органам і комісіям у межах їх 

компетенції. Ними новий суб’єкт господарювання зі статусом (ЗОЗ) або без 

статусу (громадянин - підприємець, що надає послуги у приватному 

медичному кабінеті) юридичної особи береться на облік. 

Таким чином, після державної реєстрації суб’єкта господарювання у 

сфері медицини (незалежно від наявності/відсутності статусу юридичної 

особи), останній стає повноцінним учасником господарської діяльності і 

може законно надавати медичні послуги, виконувати дослідження, займатися 

науковою і практичною діяльністю. В іншому випадку дії індивідуального 

лікаря, групи лікарів чи інших осіб у сфері медицини з метою одержання 

грошової винагороди від суб’єктів господарювання та/або громадян мають 

бути кваліфіковані як протизаконна підприємницька діяльність. У цьому 

випадку відносини між такими особами та державою знаходяться за межами 

господарсько-правового регулювання і повинні врегульовуватися нормами 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та нормами актів 

податкового і кримінального законодавства. 

У сьогоднішніх реаліях реєстрація суб’єктів господарювання зі 

статусом юридичної особи або без такого, які виїхали із тимчасово 

неконтрольованих територій АРК і Донецької чи Луганської областей або 

територій, на яких проводиться ООС, здійснюється державним реєстратором 

за місцем фактичного проживання громадянина - СПД чи фактичного місця 

діяльності суб’єкта господарювання зі статусом юридичної особи. Це 
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визначено статтею 4 Закону України «Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції» [143]. 

Проте легітимація суб’єктів господарювання загалом та сфери 

медицини зокрема не обмежується лише державною реєстрацією. Крім 

загального зазначеного порядку здійснення державної реєстрації суб’єкта 

медичної практики як субʼєкта господарювання зі статусом юридичної особи 

чи громадянина-підприємця, необхідно окремо розглянути спеціальні вимоги 

щодо ліцензування господарської діяльності з медичної практики. 

Новим ЗУ «Про ліцензування» у статті 7 названо види господарської 

діяльності, що підлягають ліцензуванню. Серед них пунктом 10 названо 

виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими 

засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних 

інгредієнтів); пунктом 15 медична практика; пунктом 16 діяльність банків 

пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, 

затвердженим Міністерством охорони здоров’я України; пунктом 17 

ветеринарна практика; пунктом 33 виробництво ветеринарних препаратів 

[126]. Ці види діяльності законодавець вважає такими, що мають важливе 

суспільне значення; є достатньо рентабельними з точки зору можливості 

отримання грошових надходжень суб’єктами у сфері медицини чи 

ветеринарної медицини (прибутку недержавними ЗОЗ); вимагають від 

надавачів наявності спеціального обладнання, знань вмінь тощо, 

відповідність стандартам. 

Вимоги до суб’єктів господарювання, що планують займатися 

відповідними ліцензованими видами діяльності у сфері медицини, визначені 

у ліцензійних умовах: - провадження господарської діяльності з медичної 

практики від 2 березня 2016 року № 285 [107]; - провадження господарської 

діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі 

лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних 

фармацевтичних інгредієнтів) від 30 листопада 2016 року № 929 [108]; -

 провадження господарської діяльності з ветеринарної практики [109]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/286-2016-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/286-2016-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1124-12/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/896-2015-%D0%BF/paran8#n8
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Таким чином, можна підсумувати, що державна реєстрація приватних 

ЗОЗ принципово не відрізняється від реєстрації державних і комунальних 

ЗОЗ. Незалежно від форми власності майна ЗОЗ їх діяльність, а саме – 

господарська діяльність з медичної практики; з виробництва лікарських 

засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту 

лікарських засобів; з ветеринарної практики є ліцензованою. А тому 

легітимація передбачає не просто проходження процедури реєстрації у 

державній реєстраційній службі, а ще й одночасне отримання ліцензії від 

органу ліцензування. Такий порядок не є виключенням, адже схожий 

порядок проходять під час реєстрації майбутні суб’єкти господарювання, які 

планують здійснювати банківську діяльність, страхову діяльність, фінансову 

діяльність та ін. При цьому надання дозволу на утворення та здійснення 

відповідного виду господарської діяльності суб’єктом господарювання 

напряму залежить від матеріально-технічного стану та професійних якостей 

працівників. 

Отже, для проходження процедури державної реєстрації і паралельно 

процедури ліцензування приватний ЗОЗ крім вимог ЗУ «Про ліцензування» і 

відповідних названих вище ліцензійних умов повинен дотримуватися 

положень наступних загальних законів України: 

Основ законодавства України про охорону здоров’я [78]; 

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» у редакції від 28 грудня 2015 року [103]; 

Закону України «Про екстрену медичну допомогу» у редакції від 9 

грудня 2015 року [102]; 

Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого 

випромінювання» у редакції від 29 вересня 2013 року [120]; 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» у 

редакції від 5 грудня 2012 року [121]; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5081-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
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Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених 

вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист 

людей, які живуть з ВІЛ» у редакції від 5 грудня 2012 року [136]; 

Закону України «Про лікарські засоби» у редакції від 19 червня 

2016 року [125]; 

Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і 

прекурсори» у редакції від 28 грудня 2015 року [127]; 

Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» у 

редакції від 28 грудня 2015 року [123]; 

Закону України «Про психіатричну допомогу» у редакції від 20 січня 

2018 року [137]; 

Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людині» у редакції від 26 жовтня 2014 року [145]; 

Закону України «Про донорство крові та її компонентів» у редакції від 

28 червня 2015 року [101]; 

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» у редакції від 1 січня 2017 року [131]; 

Закону України «Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які 

страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування» 

від 11 січня 2000 року [139]; 

Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» у редакції від 

9 липня 2017 року [128]; 

Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» у 

редакції від 9 липня 2017 року [140]; 

Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» у 

редакції від 28 грудня 2015 року [135]; 

Закону України «Про захист персональних даних» у редакції від 30 

січня 2018 року [122]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1972-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1972-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1972-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1489-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1007-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1007-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/239/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1372-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1372-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/375-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2961-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2586-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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Названі закони є основними, проте не формують виключного переліку 

НПА, якими регулюється діяльність приватних ЗОЗ. Як уже вказувалося 

вище, крім законів легітимацію останніх забезпечує і значна кількість 

підзаконних НПА. Серед них крім, безумовно, ліцензійних умов, виділяється 

постанова КМУ від 15 липня 1997 року № 765 «Про затвердження Порядку 

державної акредитації закладу охорони здоров’я» [114]. Згідно з ним 

акредитація є важливим засобом регулюючого впливу держави на діяльність 

суб’єктів господарювання, оскільки дозволяє відрізняти ЗОЗ, що надають 

якісні послуги, від інших. Акредитація підтверджує дотримання ними та їх 

працівниками стандартів якості, надання послуг високого рівня тощо 

[152, с. 114]. Як і ліцензуванню, акредитації підлягають усі ЗОЗ незалежно 

від форми власності та організаційно-правової форми. Зазвичай акредитація 

проводиться кожні три роки Головною акредитаційною комісією при МОЗ 

України. В цілому перевірка експертами та комісією та затвердження її 

результатів комісією здійснюється протягом трьох місяців. У випадку 

позитивного висновку ЗОЗ видається відповідний сертифікат другої, першої 

або вищої категорії. У сертифікаті зазначається найменування акредитаційної 

комісії, що його видала, акредитаційна категорія, назва закладу, адреса 

(адреси) закладу, строк дії, дата та номер рішення про акредитацію закладу, 

реєстраційний номер та дата видачі [114]. Рішення комісії затверджується 

наказом МОЗ України і є актом, що підтверджує наявність певного рівня 

якості послуг, що надаються тим чи іншим ЗОЗ. Строк дії акредитаційного 

сертифіката є не більшим за три роки, проте у випадку бажання ЗОЗ 

підвищити свій рівень акредитації, він може не раніше ніж через рік після 

проведення акредитації звернутися із заявою про проходження нової 

акредитації. В цілому наявність процедури акредитації ЗОЗ виглядає 

необхідною і важливою процедурою, яка може стати на заваді наданню 

неякісних медичних послуг. Позитивом акредитаційної процедури виглядає 

надання певного рівня ЗОЗ – другого, першого чи вищого. Проте переважна 

більшість споживачів послуг ЗОЗ навіть не знає про наявність такої градації. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/765-97-%D0%BF
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І взагалі, поділ на три категорії (до умовної четвертої можна віднести ЗОЗ, 

які не пройшли акредитацію і які, по суті, втратили статус ЗОЗ) є позитивним 

у порівнянні з іншими процедурами легітимації (державною реєстрацією, 

ліцензуванням), проте вважаємо, що запровадження ще як мінімум трьох 

додаткових рангів акредитації, тобто їх подвоєння з трьох до шести, ще 

більше сприятиме підвищенню якості медичних послуг в Україні. У цьому 

випадку буде більш помітною різниця між ЗОЗ вищої та п’ятої категорії 

акредитації. При цьому важливим буде запровадження обов’язку ЗОЗ 

інформувати усіх споживачів своїх послуг (у першу чергу споживачів - 

суб’єктів господарювання) про усі наявні в Україні категорії акредитації та 

про відповідність самого ЗОЗ якійсь із них. 

Згідно із законодавством, одним із показників рівня медичних послуг у 

ЗОЗ нині є акредитація. Нею офіційно визнається, що ЗОЗ має умови для 

медичної допомоги, медичні працівники відповідають єдиним 

кваліфікаційним вимогам. За дотримання кожного зі стандартів ЗОЗ 

нараховують бали: від 1 до 30 залежно від стандарту. 

Сьогодні згідно з діючими нормами проходження акредитації – це 

обов’язкова вимога Ліцензійних умов для усіх ЗОЗ та фармацевтичних 

(аптечних) установ. Проте ця вимога часто не виконується. А тому низький 

рівень охоплення ЗОЗ акредитацією призвів до накопичення низки 

проблемних питань: 

- фактично неможливо реально оцінити послуги та рівень забезпечення 

якості роботи установи; 

- не існує єдиної бази даних, яка б реалістично відображала матеріально-

технічне забезпечення ЗОЗ; 

- складно контролювати дотримання стандартів акредитації, в т.ч. галузевих 

стандартів (клінічних протоколів, стандартів) у процесі роботи медичної 

установи, відтак, під час надання пацієнтам медичної допомоги. 

Для поліпшення ситуації МОЗ України заплановано створення мережі 

незалежних експертних установ, які оцінюватимуть медичні заклади на 
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відповідність стандартам для проходження акредитації. А переважна 

більшість медичних закладів зацікавлена у проведенні так званого медичного 

аудиту своєї установи [70]. 

Для створення «мережі аудиторів» фахівці МОЗ України 

відпрацьовують порядок проведення експертизи такими установами. Ним 

передбачається, що експертну оцінку ЗОЗ можуть здійснювати незалежні 

установи. Вибір експертних організацій здійснюватимуть на конкурсній 

основі. Обиратимуть їх із компаній, які отримають підтвердження 

відповідності встановленим критеріям МОЗ України. 

Аудит незалежною експертною установою дозволить отримати 

максимально об’єктивну картину можливостей ЗОЗ. Варто наголосити, що в 

усьому світі акредитація ЗОЗ є основою страхової медицини. 

Зміни, які пропонує МОЗ України, покликані створити передумови 

запровадження обов’язкового державного медичного страхування в нашій 

країні. Адже добровільна акредитація буде вагомою складовою під час 

вибору страховою компанією ЗОЗ [70]. 

МОЗ України залучатиме широке коло фахівців із профільних 

асоціацій та громадських організацій для поступової побудови мережі 

функціонуючих експертних установ, напрацювання технічних рішень та 

документів і навчання необхідної кількості аудиторів та експертів. 

Завдяки удосконаленню процедури акредитації в Україні буде відомий 

реальний стан ЗОЗ, адже МОЗ України пропонує, щоб дані за результатами 

акредитації вносили до єдиного електронного реєстру [70]. 

Отже, акредитація є важливим заходом легітимації, проте і не першим 

та не основним. Так, акредитація проводиться через два роки після початку 

діяльності, тобто після проходження процедури державної реєстрації та 

ліцензування. При цьому, якщо у ЗОЗ буде скасована ліцензія, то головна 

акредитаційна комісія приймає рішення про анулювання акредитаційного 

сертифіката. Тобто акредитація є вторинною після державної реєстрації ЗОЗ 

та ліцензування окремих видів господарської діяльності. Окремі особливості 
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державної реєстрації було розглянуто у підрозділі, а ліцензування є складним 

повноцінним заходом легітимації суб’єктів господарювання та одночасно 

одним із основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність 

суб’єктів господарювання, зокрема і приватних ЗОЗ. 

Детальний аналіз щодо додержання вимог ліцензування господарської 

діяльності з медичної практики буде наведено у наступному підрозділі 

дослідження. 

 

 

2.2. Ліцензування господарської діяльності приватних закладів 

охорони здоров’я як частина легітимації господарської діяльності з 

надання медичних послуг 

 

 

Правове забезпечення якості є предметом досліджень науки 

господарського права. У сфері медицини правове забезпечення якості 

намагалися досліджувати В.Д. Волков та Л.М. Дешко [13; 30], Р.Ю. Гревцова 

[19], Н.З. Мачуга [63; 64], М.М. Самофал [172], І.Я. Сенюта [185; 176], 

В.М. Пашков [84; 85; 86; 87] та інші вчені і практики. Проте забезпечення 

якості медичних послуг в Україні все одно вимагає уваги правознавців. 

Согодні найбільш ефективним засобом забезпечення якості є ліцензування. 

Як зазначалося вище, законодавством України передбачено можливість 

отримання трьох видів ліцензій ЗОЗ. Так, на сьогодні найбільш поширеним є 

отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної 

практики, яка видається на основі Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики від 2 березня 2016 року № 285. 

Відповідно до них господарська діяльність з медичної практики є видом 

господарської діяльності у сфері охорони здоров’я, який провадиться ЗОЗ та 

фізичними особами - підприємцями з метою надання медичної допомоги та 

медичного обслуговування на підставі ліцензії [107]. Ліцензійні вимоги 
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містять у собі три групи вимог: організаційні, кадрові і технологічні. Серед 

перших відправною точкою є наявність усіх необхідних документів – статуту 

ЗОЗ або положення про ЗОЗ; штатного розпису; положень про його 

структурні підрозділи (зокрема відокремлені); посадові інструкції 

працівників; правил внутрішнього розпорядку ЗОЗ; локальних протоколів 

(маршрути пацієнтів) згідно з клінічними протоколами та стандартами 

медичної допомоги (медичними стандартами), затвердженими МОЗ України. 

Крім цього ЗОЗ обов’язково повинен пройти акредитацію, на що вказувалося 

вище [107]. А отже, законодавством замкнено коло, в якому серед 

ліцензійних умов є зобов’язання пройти акредитацію, а у випадку 

відкликання ліцензії, як зазначалося вище, автоматично анулюється 

свідоцтво про акредитацію. Тобто, для легітимації своєї діяльності суб’єкт 

господарювання у сфері медичної діяльності повинен спочатку пройти 

атестацію, а після отримати ліцензію. Кадрові вимоги передбачають, у першу 

чергу, наявність відповідної освітньої кваліфікації, своєчасне проходження 

підвищення кваліфікації співробітниками, наявність у структурі ЗОЗ 

медичних працівників за кожною заявленою лікарською спеціальністю, 

спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою та немедичних 

працівників, які працюють у системі охорони здоров’я. Технологічні вимоги 

є найменшими за обсягом наведеної інформації і передбачають, що медичні 

послуги надаватимуться лише у пристосованих приміщеннях, вимоги до яких 

визначені в інструкціях із застосування (паспорті) чи технічній документації 

та за функціональним призначенням та відповідно до вимог, визначених 

виробником в інструкції із застосування (паспорті) або технічній 

документації [107]. 

На нашу думку, названі Ліцензійні умови є недостатньо конкретними і 

мають бути розширені за обсягом і уточнені за змістом. Наприклад, 

ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти є набагато 

більшими за обсягом і більш конкретними і містять велику кількість 

нормативів, як правило, згрупованих у таблиці [110]. Щось аналогічне можна 
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запропонувати і по відношенню до ліцензування господарської діяльності з 

медичної практики. Так, можна звести до таблиці диференційовані вимоги до 

кількості та якості співробітників в залежності від виду та рівня ЗОЗ; до 

якості обладнання і препаратів тощо. 

А Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями серед іншого 

передбачають, що суб’єкт господарювання повинен мати торговельне 

приміщення (будівлю) площею не менш як 20 кв. метрів, обладнане 

відповідним торговельно-технологічним устаткуванням (вітрини, прилавки, 

пристінні гірки тощо), охоронною і протипожежною сигналізацією, з 

достатнім освітленням, опаленням і вентиляцією [117]. Тобто вимога до 

площі торговельного приміщення вказує, що до продажу алкоголю урядовці 

підійшли більш ретельно, ніж до діяльності з надання медичних послуг. 

Видається, що Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

медичної практики повинні містити і певну кількість арифметичних вимог, 

зокрема щодо тієї ж площі медичних палат, кабінетів та інших приміщень, 

кількості лікарів, препаратів, обладнання тощо з розрахунку на одного 

пацієнта чи навпаки. 

Дещо схожими за обсягом і вимогами є Ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності з ветеринарної практики, що складаються із 

організаційних, технологічних і кадрових вимог. Організаційні вимоги є 

схожими із відповідними вимогами попередніх Ліцензійних умов. Серед 

технологічних заслуговує на увагу вимога, визначена пунктом 25 про те, що 

для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики 

приміщення клініки розташовуються в окремій будівлі, що не належить до 

житлового фонду, а амбулаторії ветеринарної медицини та приміщення 

пункту ветеринарної медицини можуть розміщуватися також у вбудованому 

(прибудованому) ізольованому приміщенні на першому поверсі будинку з 

окремим самостійним виходом [109]. Зрозуміло, що визначення умов саме 

такими є важливим і продиктоване необхідністю захисту життя і здоров’я 

людей і тварин як від різних небезпечних інфекцій, так і від самих хворих 
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тварин. Серед кадрових вимог такими, що є важливими і заслуговують на 

увагу, є вимоги щодо обов’язкового проходження спеціалістами 

ветеринарної медицини не рідше одного разу на п’ять років підвищення 

кваліфікації [109]. 

На відміну від двох попередніх видів ліцензійних умов Ліцензійні 

умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських 

засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту 

лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) мають 

набагато більший обсяг. На відміну від попередніх другі мають п’ять груп 

вимог до суб’єктів господарювання (слід зазначити, що згідно із пунктом 27 

Ліцензійних умов аптека та її структурні підрозділи, аптечний склад (базу) 

визнано ЗОЗ, а торгівлю лікарськими засобами передбачено здійснювати 

виключно через аптечні заклади із забороною здійснювати дистанційно та 

шляхом електронної торгівлі, а також поштою): 1) організаційні вимоги; 

2) вимоги щодо провадження господарської діяльності з виробництва 

лікарських засобів; 3) вимоги до провадження господарської діяльності з 

оптової торгівлі лікарськими засобами; 4) роздрібна торгівля лікарськими 

засобами, вимоги щодо провадження господарської діяльності з виробництва 

(виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки; 5) вимоги щодо 

провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім 

активних фармацевтичних інгредієнтів) [108]. У межах названих груп 

достатньо ретельно прописуються вимоги і до приміщень, і до обладнання, і 

до упаковки та маркування продукції, і до кваліфікаційних вимог 

співробітників, і до гігієни та стану здоров’я співробітників. У вимогах 

навіть прописується що заборонено робити співробітникам під час 

безпосередньої роботи із препаратами та/або інгредієнтами. Так, пунктом 45 

заборонено їсти, жувати, пити, палити, а також зберігати їжу, напої, 

тютюнові вироби та особисті лікарські засоби у виробничих зонах, зонах 

контролю якості і зонах зберігання. Заборонені всі дії, які порушують 

гігієнічні вимоги всередині виробничих зон або в будь-якій іншій зоні, якщо 
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вони можуть негативно вплинути на якість лікарських засобів [108]. Тобто, 

до якості ліків розробники ліцензійних умов із МОЗ України та урядовці 

підійшли більш ретельно, ніж до діяльності із безпосереднього захисту 

здоров’я людей. Хоча застосування неякісних ліків чи препаратів може 

нанести непоправної шкоди життю та/або здоров’ю, проте видається, що 

обидва види ліцензованої діяльності мають однакове суспільне значення, а 

тому і в схожій мірі мають контролюватися державою. 

Також слід навести положення із пункту 30 наведених Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських 

засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту 

лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів): «У разі 

документального підтвердження встановлення факту контролю 

(вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата, що провадить господарську 

діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі 

лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних 

фармацевтичних інгредієнтів), особами - резидентами інших держав, що 

здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному у статті 

1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови 

для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти 

України, органом ліцензування приймається рішення про анулювання 

ліцензії» [108]. Видається, що у сьогоднішніх реаліях наведена норма має 

бути взята за зразок та знайти місце у ліцензійних умовах на здійснення усіх 

без винятку видів господарської діяльності. Таким чином може бути 

зменшено доходи компаній, зареєстрованих у державах, налаштованих 

агресивно проти України. А це, відповідно, може стимулювати останні до 

зміни своєї агресивної поведінки. 

Слід також наголосити, що відносно недавно було прийнято Закон 

України «Про санкції», який став відповіддю на потребу невідкладного та 

ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним 

інтересам і національній безпеці України, включаючи ворожі дії, збройний 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1932-12/paran138#n138
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1932-12/paran138#n138
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напад інших держав чи недержавних утворень, завдання шкоди життю та 

здоров’ю населення, захоплення заручників, експропріацію власності 

держави, фізичних та юридичних осіб, завдання майнових втрат та створення 

перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення 

громадянами України належних їм прав і свобод [142]. Впродовж останніх 

років Україна розширювала застосування санкцій шляхом запровадження 

нових секторальних та персональних санкцій. Цей інструмент реалізації 

державної політики є новим для українського законодавства і потребує 

детального дослідження [149, с. 113]. Проте накладати санкції за названим 

Законом може лише держава, а не суб’єкт господарювання (приватний ЗОЗ), 

а зазнавати на собі вплив санкцій можуть лише громадяни (піддані) чи 

суб’єкти господарювання - резиденти інших держав. Тому приватним ЗОЗ 

потрібно просто уникати вступати в економічні зв’язки із потенційно 

небезпечними з точки зору Закону «Про санкції» нерезидентами України. 

Тоді унеможливиться наступ юридичних колізій та фінансових втрат. 

Саме після отримання ліцензії суб’єкт господарювання у сфері 

медицини можна вважати повноцінним. В іншому випадку діяльність будь-

яких суб’єктів у сфері медицини є порушенням законодавства, за вчинення 

якого засновники, власники майна та/чи посадові особи нестимуть 

кримінальну відповідальність за статтею 205 КК України «Фіктивне 

підприємництво» та за іншими статтями КК України [50] або за статтею 164 

КУпАП «Порушення порядку провадження господарської діяльності» [44]. А 

отже ліцензія є не лише засобом регулюючого впливу держави на діяльність 

суб’єктів господарювання у сфері медицини, але й обов’язковим заходом 

легітимації. 

Після подання до МОЗ України заяви та пакету документів на 

отримання ліцензії слід дочекатися рішення комісії міністерства, яка ухвалює 

рішення про відмову чи погодження у видачі ліцензії. Підприємцям у сфері 

медицини треба враховувати той факт, що розгляд документів може 

затягнутися на кілька місяців, особливо якщо ліцензійна комісія залишає 
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документи без розгляду до усунення виявлених недоліків. У такому випадку 

все залежить від потенційного ліцензіата, а точніше від того, наскільки 

швидко він усуне недоліки. 

Слід також зазначити, що якщо в Україні ліцензію видають спеціальні 

комісії у складі МОЗ України, що працюють тривалий строк, то, наприклад, у 

Словацькій Республіці ліцензування здійснюється щорічно змінюваною 

комісією, а лікарі кожні 5 років в електронному вигляді звітують перед 

приватною компанією, яка нараховує бали за їх діяльність, а сама отримує 

ліцензію у МОЗ Республіки [8, с. 50]. Складно одразу вирішити, чи гідна для 

наслідування така практика. Вона дещо нагадує пропозиції зі створення 

об’єднання міноритарних акціонерів зі своїм керівництвом, тобто АТ 

всередині АТ. Проте, такий варіант слід взяти на озброєння на майбутнє. 

У разі позитивного рішення ліцензіату необхідно оплатити офіційний 

платіж розміром однієї мінімальної зарплатні та передати оригінал 

платіжного документа до відповідного відділу МОЗ України, який відповідає 

за експертизу ліцензійної справи. Після цього протягом тижня бланк ліцензії 

буде вручено ліцензіату. 

Раніше, до прийняття нових Ліцензійних умов, суб’єкт або 

багатопрофільний медичний ЗОЗ повинен був зазначати всі спеціальності, за 

якими планує працювати, то тепер цього не потрібно робити. Раніше, якщо 

суб’єкт додавав інші спеціалізації, наймав лікарів, то повинен був звернутися 

до МОЗ України за переоформленням ліцензії. Фактично процедура 

переоформлення дублювала процедуру отримання ліцензії: потрібно було 

подавати всі документи знову і знову чекати їх аналізу. Крім того, на етапі 

переоформлення з якихось формальних причин йому могли відмовити у 

видачі ліцензії. На сьогодні ці процедури дещо різняться між собою. 

Загалом переоформлення ліцензії здійснюється через значну кількість 

підстав і часто тягне за собою повний комплекс перевірки. У разі 

переоформлення чинної ліцензії у зв’язку зі зміною найменування субʼєкта 

господарювання або прізвища, імені та по батькові громадянина, зміною 
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місцезнаходження субʼєкта господарювання або адреси проживання 

громадянина, та змінами, пов’язаними з розширенням діяльності, ліцензіат 

подає заяву на переоформлення ліцензії. 

У такій заяві зазначається найменування органу ліцензування, 

найменування ліцензіата, відомості бланку попередньої ліцензії, підстава для 

її переоформлення. Вимоги щодо оформлення такої заяви аналогічні вимогам 

щодо оформлення заяви на видачу ліцензії [39, c. 31]. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу, що на сьогодні в ліцензійних 

умовах часто прописується нова вимога, відповідно до якої громадянин - 

підприємець, який наймає працівників, повинен дотримуватись 

законодавства про працю та норм ПК України. Це означає, по-перше, що в 

ПК України є певні обмеження щодо найму громадянами - СПД 

співробітників [88], а по-друге, опосередковано підприємця зобов’язали 

фіксувати офіційну заробітну плату для найманих працівників не нижче, ніж 

у середньому в галузі [4]. Стосовно викладеного слід зазначити, що в 

економічно розвинених європейських державах робота неоформленого 

працівника та, відповідно, ухиляння від уплати податків, нарахованих на 

фонд оплати праці та на заробітну плату конкретного працівника, тягне за 

собою штрафні санкції мінімум у десятки тисяч євро. В Україні допоки 

штрафи недостатньо високі приватний ЗОЗ (а особливо громадянин - 

підприємець) може офіційно оформити одну медсестру, а фактично 

працюватимуть четверо. Перелік лікарів визначено наказом МОЗ України 

«Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, 

провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною 

освітою у закладах охорони здоров’я» від 28 жовтня 2002 року [113]. 

Стосовно останніх непрямим засобом легітимації можна вважати атестацію 

медичних працівників. Так, на сьогодні є чинним наказ МОЗ України від 23 

листопада 2007 року № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з 

медичною освітою», яким передбачено, що з метою підвищення кваліфікації, 

професійного рівня молодших спеціалістів з медичною освітою проводиться 
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атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії та атестація на 

підтвердження кваліфікаційної категорії. За підсумками атестації 

працівникам присвоюється друга, перша або вища категорія [91]. Кількість та 

якість медичного персоналу впливає на фаховий рівень ЗОЗ. А оскільки 

атестація проводиться не самим ЗОЗ, а незалежною комісією, то її можна 

вважати відносно об’єктивною. 

Крім атестації медичні працівники постійно повинні підвищувати 

кваліфікацію. Нормативно встановлено, що лікарі, які не працюють більше 

трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, не можуть займатися 

лікарською діяльністю з цієї спеціальності та допускаються до медичної 

практики після проходження стажування відповідно до їх наступного 

допуску до лікарської діяльності [134]. А медичні працівники, які пройшли 

медичну або фармацевтичну підготовку та отримали медичну освіту в 

освітніх закладах іноземних країн, допускаються до професійної діяльності в 

Україні відповідно до Порядку надання права на професійну діяльність в 

Україні особам, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в 

навчальних закладах іноземних країн [115]. Приватні ЗОЗ не мають права 

допускати до роботи осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам. У 

випадку виявлення порушень керівники та самі ЗОЗ нестимуть 

відповідальність. Отримання освіти, підвищення кваліфікації, проходження 

атестації окремими медичними працівниками можна вважати непрямим 

заходом легітимації суб’єктів господарювання у сфері медицини, оскільки 

без цього суб’єкт господарювання може бути позбавлений прямих заходів 

легітимації, зокрема ліцензії, державної акредитації та і, власне, самої 

державної реєстрації. 

Повертаючись до ліцензування ЗОЗ як до прямого заходу легітимації, 

потрібно звернути увагу на отримання довідки МТБ, зокрема щодо 

заповнення виду господарської діяльності – «медична практика» та 

найменування ЗОЗ (що не потрібно при отриманні ліцензії громадянином-

СПД) [113]. Вимоги до МТБ вказують на загальну площу приміщень, яка має 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0019-93
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0019-93
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0218-94
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0218-94
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0218-94
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відповідати кількості заявлених номенклатур спеціальностей. Наприклад, 

відповідно до державних будівельних норм: 

Таблиця 1.1. 

Вимоги до площі кабінетів закладів охорони здоров’я 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПЛОЩА КАБІНЕТУ 

Загальна практика – сімейна медицина 

Ультразвукова діагностика 
18 м

2
 

Акушерство і гінекологія 

Дерматовенерологія 
18 + 2 м

2
 

Отоларингологія 

Офтальмологія 
18 + 8 м

2
 

Стоматологія: 

Ортопедична стоматологія 

Терапевтична стоматологія 

Хірургічна стоматологія 

14 м
2
 на одне стоматологічне 

крісло; при збільшенні кількості 

крісел площа збільшується на 

10м
2 
на кожне додаткове крісло 

 

Законодавство не розділяє приміщення за формою власності і режимом 

користування майном. Тобто воно не обов’язково має знаходитися у 

приватного ЗОЗ на праві власності, господарського відання чи оперативного 

управління. Воно може використовуватися на основі договору оренди із його 

власником. Проте у будь-якому випадку приватний ЗОЗ повинен мати у себе 

і надавати органу ліцензування та будь-якому контролюючому органу копію 

документу на право власності на майно (зокрема, приміщення) та/або 

договору оренди відповідного майна (зокрема, і нерухомого). Останній має 

бути нотаріально засвідченим. Контролюючі органи також повинні отримати 

копії засвідчених нотаріально дозвільних документів щодо пожежної безпеки 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Наявність обліково-

звітних статистичних форм затверджено наказом МОЗ України «Про 

затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх 
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заповнення, що використовуються у ЗОЗ, які надають амбулаторно-

поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від 

підпорядкування та форми власності» [118]. При підготовці до подання 

довідки МТБ слід пересвідчитися у наявності у ній додатків, зокрема: 

«Вибори медичного призначення», «Перелік засобів вимірювальної техніки», 

«Перелік наявних нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється 

господарська діяльність з медичної практики, переробки донорської крові та 

її компонентів, виготовлення з них препаратів». Важливе значення має 

кандидатура керівника ЗОЗ (вона може не співпадати із особою власника 

майна). При призначенні на посаду керівника ЗОЗ, створеного субʼєктом 

господарювання, кандидат повинен мати сертифікат спеціаліста за 

спеціальністю «організація і управління охороною здоров’я». Відомості про 

наявність та реквізити такого сертифікату зазначаються у довідці МТБ 

[39, c. 32-34]. Також кваліфікація співробітників ЗОЗ, їх стаж роботи за 

спеціальністю підтверджується трудовими книжками, що є головними 

документами про трудову діяльність працівників і ведуться на всіх 

працівників, які працюють у штаті приватного ЗОЗ незалежно від його 

форми власності та організаційно-правової форми суб’єкта господарювання 

[43]. Хоча в деяких розвинених державах трудові книжки давно не 

використовуються, в Україні найближчим часом можлива хіба що заміна 

класичної книжки на електронну. З іншого боку, наявність трудової книжки 

спрощує перевірку суб’єктів господарювання, які користуються послугами 

працівників зі спеціальними знаннями та вміннями. І саме до таких суб’єктів 

належать приватні ЗОЗ. 

Л. Зозовська звертає особливу увагу, що внесені громадянином-

підприємцем до трудових книжок записи підтверджуються підписом 

посадової особи органу державної служби зайнятості, яка зареєструвала 

трудовий договір, і засвідчуються її печаткою [39, с. 34]. 

Окрім вищезазначених документів разом із заявою на отримання 

ліцензії для підтвердження статусу суб’єкта господарської діяльності 
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подаються засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну 

реєстрацію субʼєкта господарювання чи свідоцтва про державну реєстрацію 

громадянина-підприємця. Зазначені реєстраційні документи мають бути 

завірені нотаріально або органом, який видав такий документ (наприклад, 

державний реєстратор може завірити свідоцтво про державну реєстрацію 

субʼєкта господарювання або громадянина-підприємця). 

Якщо заяву та документи подає представник заявника, то він повинен 

надати документ, якій підтверджує його повноваження належним чином 

засвідчений. 

Усі документи, які подаються разом із заявою на отримання ліценції чи 

її переоформлення зазначаються в описі, який перевіряється співробітником 

органу ліцензування. Після звірки наявності документів в описі 

проставляється номер і дата реєстрації. 

Після розгляду поданих заявником документів Ліцензійною комісією 

МОЗ України приймається рішення про видачу (переоформлення) ліцензії. 

Орган ліцензування оформлює ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з 

дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу 

(переоформлення) ліцензії [39, с. 35]. 

Серед основних помилок, яких найчастіше припускаються заявники 

при оформленні ліцензійних справ, варто назвати такі [41]: 

1) Відсутність у поданих документах відомостей про відповідність суб’єкта 

господарювання вимогам про кваліфікацію керівника ЗОЗ (зокрема наявність 

сертифіката із спеціалізації «організація і управління охороною здоров’я»), 

наявність у нього матеріально-технічної бази (договори із зазначенням площі 

приміщень, обладнання тощо); 

2) Неповнота чи неточність змісту довідки МТБ суб’єкта господарської 

діяльності. Крім того, у підприємця повинні бути в наявності нормативно-

правові документи, необхідні для провадження господарської діяльності з 

медичної практики. До довідки МТБ повинні бути додані всі додатки: 
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- підстава користування приміщенням – обов’язково додається засвідчений 

нотаріально документ, що посвідчує право користування приміщенням 

(договір оренди, свідоцтво на право власності тощо); 

- стан споруд, приміщень щодо пожежної безпеки – обов’язково додається 

засвідчений нотаріально дозвільний документ; 

- додатки: 

- вироби медичного призначення; 

- перелік засобів вимірювальної техніки; 

- перелік наявних нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється 

господарська діяльність з медичної практики, переробки донорської крові та 

її компонентів, виготовлення з них препаратів. 

Довідка МТБ та додатки до неї повинні бути підписані громадянином - 

підприємцем або керівником ЗОЗ; 

3) Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарювання повинно 

відповідати вимогам ЗУ «Про державну реєстрацію…» [99]; 

4) Перелік зазначених лікарських спеціальностей та спеціальностей 

молодших спеціалістів з медичною освітою не відповідає вимогам Наказів 

№ 385 [113] та № 742 [91]; 

5) Невірно зазначені найменування суб’єкта господарювання, 

місцезнаходження субʼєкта господарювання або адреса проживання 

громадянина - підприємця, адреса провадження діяльності; 

6) Висновок СЕС подано без юридичних ознак (дати, номеру), без 

розшифрування підпису особи, яка підписала висновок замість головного 

лікаря СЕС; 

7) Заява оформлена з порушенням вимог (відсутні печатка, розшифрування 

підпису керівника суб’єкта господарювання - юридичної особи або підпису 

громадянина - підприємця тощо); 

8) Також, необхідно зазначити, що плата за видачу ліцензії на провадження 

певного виду господарської діяльності справляється виходячи з розміру 

мінімальної заробітної плати [41]. 
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Для мінімізації та недопущення наведених та інших помилок і 

недоліків приватний ЗОЗ, рівно як і інший суб’єкт господарювання повинен 

приділяти достатньо уваги правовій роботі, яка полягає в якісному та 

своєчасному виконанні своїх зобов’язань керівництвом та юридичною 

службою, своєчасному укладанню та оформленню договорів, виконанню 

зобов’язань зі сплати податків тощо. 

Слід зазначити, що раніше діяльність із розроблення, виробництва, 

виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, 

вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин i 

прекурсорів підлягала ліцензуванню. На сьогодні ця діяльність в окремий 

ліцензований вид не виділена [165, с. 169]. Як вказувалося раніше, у статті 7 

ЗУ «Про ліцензування» пунктами 10 та 33 до ліцензованих видів діяльності 

віднесено відповідно 1) виробництво лікарських засобів, оптову та роздрібну 

торгівлю лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних 

фармацевтичних інгредієнтів) – з урахуванням особливостей, визначених 

Законом України «Про лікарські засоби» та 2) виробництво ветеринарних 

препаратів [126]. Очевидно, що названі операції із наркотичними засобами та 

прекурсорами знаходяться у межах цих ліцензованих видів господарської 

діяльності. Згідно зі статтею 4 Закону України «Про підприємництво» від 7 

лютого 1991 року № 698-ХІІ (єдиної чинної з 1 січня 2004 року) [133] 

діяльність, пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів i прекурсорів, здійснюється відповідно до Закону України «Про обіг 

в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів i 

прекурсорів». На сьогодні є чинним Закон України «Про внесення змін до 

Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів», яким питання ліцензування діяльності із 

культивування нарковмісних рослин, рівно як і діяльності, пов’язаної з 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів віднесено 

до компетенції КМУ. А загалом цим Законом передбачено порядок обігу 

наркотичних речовин і прекурсорів, застосування ЗОЗ спеціальних бланків 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/paran12#n12
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рецептів на придбання наркотичних засобів тощо [127]. Цим Законом не 

передбачено взаємозв’язок між операціями із наркотичними речовинами і 

формою власності, наприклад, ЗОЗ. Усі без винятку ЗОЗ повинні в однаковій 

мірі дотримуватися вимог законодавства. Сам названий Закон має достатньо 

загальний характер і містить багато бланкетних норм. А безпосередньо 

особливості обігу наркотичних речовин ЗОЗ визначаються Порядком 

провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом [116]. Крім 

самого суб’єкта господарювання особисту відповідальність несе його 

керівник, по відношенню до якого може бути застосовано і дисциплінарну, і 

адміністративну, і кримінальну відповідальність. Передбачено й особливий 

порядок пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, зокрема від одного ЗОЗ до іншого [162, с. 51]. 

Сьогодні діють затверджені постановою КМУ ліцензійні умови 

провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених 

до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництва, виготовлення, 

зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на 

територію України, вивезення з території України, використання, знищення 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до 

зазначеного переліку [32], згідно із якими крім організаційних та кадрових 

передбачено значну кількість інших вимог, яким повинен відповідати суб’єкт 

господарювання. Наявність значної кількості вимог пов’язується зі значною 

соціальною небезпекою операцій із наркотичними речовинами. А діяльність 

ЗОЗ у цьому зв’язку є діяльністю з підвищеним ризиком. Проте отримання 

відповідної ліцензії приватним ЗОЗ буде певною конкурентною перевагою 

перед конкурентами, які не змогли цього зробити. Відповідно, і кількість 

послуг приватного ЗОЗ буде більшою за кількість послуг конкурентів. За 

правильної організації діяльності та якісного контролю за використанням 

відповідних препаратів вартість послуг має перекрити витрати (у т.ч. і 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
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додаткові, пов’язані із зберіганням та охороною нарковмісних препаратів та 

прекурсорів) на їх надання. Оскільки для отримання ліцензії на здійснення 

операцій із нарковмісними препаратами суб’єкт господарювання забезпечує 

відповідність ліцензійним умовам, то і передавати ліцензію іншим суб’єктам 

заборонено. 

Таким чином, першим кроком на шляху відкриття приватного ЗОЗ, як 

було зазначено на початку розділу, є державна реєстрація. Крім загального 

порядку здійснення державної реєстрації суб’єкт медичної практики як 

субʼєкт господарювання чи громадянин - підприємець, потребує 

ліцензування господарської діяльності. 

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я [78], 

Законів України «Про лікарські засоби» [125], ЗУ «Про ліцензування» [126] 

було розроблено чотири види ліцензійних умов, яким мають відповідати ЗОЗ. 

Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання, 

що зареєстровані в установленому порядку незалежно від їх організаційно-

правової форми та форми власності, які провадять відповідні види 

господарської діяльності у сфері медицини. 

Незважаючи на постійні нарікання на складність відкриття приватної 

медичної практики та жорсткі ліцензійні вимоги, кількість невеликих 

комерційних структур збільшується. Зокрема, в МОЗ України кількість 

лікарів, які отримали право на провадження приватної медичної практики, за 

останні роки збільшилась з 5 до 15 тисяч. Виникає питання чому тисячі 

медиків надають перевагу субʼєктам малого підприємництва, а не 

намагаються освоїти ринок високотехнологічної допомоги? Пояснення тут 

криється у двох моментах: у рентабельності та наявності стартового капіталу 

для інвестицій [4]. Вартість входження, наприклад, у стоматологічний бізнес 

досить невисока, оскільки не потребує складних комплексних медичних 

систем, спеціалізованих приміщень, великого штату спеціалістів. Якщо 

засновувати багатопрофільну медичну клініку, то рівень витрат, зрозуміло, 

зросте в десятки разів. Проте для держави і суб’єктів великого 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14
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підприємництва більш ефективним буде працювати із аналогічним за 

розмірами суб’єктом великого підприємництва у сфері медицини. Але чим 

більшим є суб’єкт, тим більше перед ним постає складних завдань, 

пов’язаних із формуванням майнової основи господарювання, реалізації 

елементів правового режиму майна. І саме ці питання мають бути розглянуті 

окремо. 

 

 

2.3. Майнова основа господарювання приватних закладів охорони 

здоров’я 

 

 

Одним із основних елементів правового статусу суб’єкта 

господарського права В.С. Щербина визначив правовий режим майна 

[202, с. 7-8], адже без здійснення повноважень щодо певного майна 

здійснення господарської діяльності неможливе. 

Слід зазначити, що незважаючи на значну кількість вимог, що 

приділяються до суб’єктів господарювання у сфері медицини, саме у цій 

сфері приватні суб’єкти господарювання хоча і повільно, але впевнено 

досягають переваг над переважною більшістю державних ЗОЗ на ринку 

надання медичних послуг. Особливо це спостерігається в тих сферах, де 

завжди була відносно слабко розвинена державна медицина та водночас 

зберігався стійкий попит: у стоматології, гінекології, косметології, 

сексопатології, урології тощо. Сьогодні саме за цими напрямками надання 

медичних послуг комерційні послуги фактично витіснили державні. Разом із 

тим, держава допоки має значні переваги у сфері високоспеціалізованої 

медичної допомоги [169]. 

В системі охорони здоров’я України, як і в більшості пострадянських 

країн, основними гравцями ринку залишаються державні ЗОЗ. Особливо це 

стосується хірургії, серйозних діагностичних методів, високотехнологічної 
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допомоги. В Україні поки що наявний дефіцит багатопрофільних приватних 

клінік. У той же час, ринок із року в рік поповнюється невеликими 

медичними центрами, лабораторіями та просто консультативними 

кабінетами. А отже, державна політика має спрямовуватися на підтримку 

розвитку медичних центрів - суб’єктів великого підприємництва незалежно 

від форми власності належного їм майна. Така пропозиція кореспондує із 

висновками О.М. Вінник, зробленими в контексті необхідності співпраці 

державного і приватного капіталу в умовах ДПП [12]. 

Важливе значення у розвитку медичного бізнесу має подолання 

проблеми забезпеченості майном, необхідним для здійснення господарської 

діяльності. Стоматологічний кабінет можна відкрити в будь-якому 

приміщенні, що не можна зробити у випадку відкриття широкопрофільного 

медичного центру. Тут потрібно або будувати новий об’єкт або вкладати 

шалені кошти в реконструкцію та ремонт непристосованої будівлі. 

Загалом на сьогодні вартість будь-якої медичної послуги 

зворотньопропорційна її рентабельності. І цей зв’язок є достатньо сильним та 

стійким. Ось чому рівень рентабельності та повернення вкладених коштів, 

наприклад, у стоматологію є достатньо швидким – усього декілька років. 

Кілька років тому рентабельність тут могла сягати сотень відсотків. І зовсім 

інша справа, коли на повернення капіталовкладень доводиться чекати до 10 і 

більше років. Інвесторів, які були б готові витрачати кошти на таких умовах, 

знайти надто складно. 

І все ж приватна медицина може і буде конкурувати з державною, 

оскільки має риси цілком протилежні характеру державної медицини. Тут 

навчилися надавати якісну допомогу з високим рівнем сервісу, а рівень 

зарплати лікаря поставили в залежність від рівня його фаховості та 

«популярності» серед споживачів [4]. 

Загалом же у комерційних закладах спостерігається краща мобільність, 

вони швидше засвоюють нові методи та технології, які щодня народжуються 

на ринку. А головне – вони інакше ставляться до споживача. Приватний ЗОЗ 
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від першого дня заснування орієнтований на потреби пацієнтів. Щоправда, 

тут завжди є загроза, що пацієнт перетвориться на джерело для збагачення. 

Тож, втрата репутації може значно більше коштувати для власника майна 

приватного ЗОЗ, ніж зароблені кошти на поліпрагмазії чи завищенні вартості 

послуг. 

Для ефективного ведення господарської діяльності приватний ЗОЗ 

повинен мати на праві власності, праві господарського відання, в оренді чи 

на іншому праві майно, необхідне для цього. Майно поділяється на основні 

фонди, оборотні засоби, кошти і товари. Найбільш цінними є основні фонди. 

І саме від їх кількості та якості залежать ефективність господарювання та 

конкурентні переваги одного суб’єкта над іншим. До основних фондів 

належить коштовне сучасне медичне обладнання, за допомогою якого можна 

виконувати складні медичні операції, а відповідно, надавати якісні і коштовні 

медичні послуги. Крім коштовного медичного обладнання до основних 

фондів відносять приміщення лікарень, медичних центрів та інших будівель і 

споруд, які використовуються в основній і додатковій діяльності приватного 

ЗОЗ. 

Провідні українські господарники постійно наголошують на тому, що 

власність зобов’язує всіх суб’єктів права незалежно від їх правового статусу 

та обсягу повноважень. Обов’язок узгоджувати свої дії й устремління з 

принципами громадянського суспільства та інтересами народу в рівній мірі 

важливий як для приватного, так і публічного власника [192, с. 14]. Можливо 

через це усі ЗОЗ незалежно від форми власності та організаційно-правової 

форми повинні забезпечити відповідність усього наявного у них майна 

вимогам санітарних норм, правил та стандартів. Відповідність приміщень 

санітарним нормам і правилам засвідчується висновком закладу державно-

епідеміологічної служби за місцем провадження діяльності. 

Отже, приміщення (власне або орендоване) яке використовується у 

діяльності приватних ЗОЗ повинно відповідати встановленим санітарним 

нормам і правилам. Але навіть якщо на момент укладення договору оренди 
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між ЗОЗ та іншим суб’єктом - орендодавцем приміщення всім необхідним 

вимогам не відповідає, то до необхідного стану його можна довести. 

Насамперед, приміщення має відповідати Санітарним правилам 

устрою, обладнання та експлуатації лікарень, пологових будинків та інших 

лікувальних стаціонарів СанПіН 5179-90, СанПіН 5179-91, затвердженим ще 

Міністерством охорони здоров’я СРСР від 29 червня 1990 року, а також 

Державним будівельним нормам України ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і 

споруди. Заклади охорони здоров’я», затвердженим Наказом Держбуду 

України від 4 січня 2001 року [106]. Також слід забезпечити дотримання 

Санітарних норм допустимого шуму, що утворюється виробами медичної 

техніки в приміщеннях ЛПЗ, затверджених наказом Міністерством охорони 

здоров’я СРСР від 30 липня 1984 року № 3057-84 [173]. При розміщенні ЗОЗ 

слід керуватися загальними санітарно-гігієнічними вимогами, викладеними у 

ДБН В.2.2-9, ДБН 360, ДБН Б.2.4-1, ДБН В.2.5-28-2006, СанПіН 5179, 

СанПіН 3077, ДержСанПіН 239, СанПіН 1757, СанПіН 2152, СанПіН 2605. 

Перелік не є вичерпним, оскільки існує ще низка спеціальних санітарних 

правил і норм щодо розміщення та організації діяльності лабораторій, 

оздоровчих закладів тощо. Проте в процесі отримання висновку закладу 

державної санітарно-епідеміологічної служби щодо відповідальності 

приміщення вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної 

практики усім вимогам так чи інакше буде можливість ознайомитись і їх 

дотримання доведеться забезпечити [52, с. 48-60]. 

Крім цього, вимоги до спеціалізації та якості медичних послуг свідчать 

про недоцільність і шкідливість використання одного кабінету, в якому 

провадиться медична практика, за різними функціональними призначеннями. 

Спільне використання приміщень або кабінетів різними суб’єктами 

господарювання у сфері медицини для провадження медичної практики 

повинно підтверджуватися договорами найму, оренди (суборенди) та 

відповідними документами (актами). 
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Медична техніка та вироби медичного призначення застосовуються 

суб’єктами господарювання у медичній практиці виключно після їх 

державної реєстрації. 

Приватний ЗОЗ як суб’єкт права власності вирізняється складною 

майновою і фінансовою структурою. Перш за все, ця структура є різною в 

залежності від організаційно-правової форми, обраної приватним ЗОЗ. 

Найбільш часто останніми обирається організаційно-правова форма певного 

виду господарського товариства. 

Окремі українські вчені розрізняють майнову та фінансову структуру 

господарських товариств, поділяючи їх на статутні (акціонерні товариства, 

товариства з обмеженою відповідальністю) та нестатутні (повні і командитні 

товариства) [202, с. 96]. Для держави напевно більш бажаною буде форма 

акціонерного товариства як суб’єкта великого підприємництва. На думку 

В.С. Щербини найскладнішою є майнова і фінансова структура акціонерного 

товариства, яка являє собою врегульовані правом відносини щодо об’єднання 

вкладів засновників та учасників у статутний фонд товариства, щодо випуску 

та обліку акцій, щодо розподілу майна у фонди товариства та виплати 

дивідендів на акції [202, с. 96]. 

Правові основи майнових відносин у господарському товаристві 

загалом врегульовані ЦК України [197], ГК України [16] та Законами 

України «Про господарські товариства» [96], «Про акціонерні товариства» 

[90] та «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [144]. 

Норми названих законів мають пріоритет перед нормами ГК України, а 

норми останнього мають пріоритет перед нормами ЦК України. Так і 

повинно бути і так передбачено законодавством багатьох держав світу, де 

наявні цивільні та господарські (торгові, комерційні) кодекси [56; 57]. 

Поняття майна товариства використовується, зокрема, у статті 115 

ЦК України, а також у статті 80 ГК України та статті 24 Закону України «Про 

господарські товариства», відповідно до яких товариство «несе 

відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства». Тобто майно 
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господарського товариства та його членів (акціонерів) та працівників 

розділяється між собою і має різний правовий режим. Тобто майно 

товариства є юридично відособленим від майна власників товариства 

(акціонерів, учасників). Це майно є власністю саме товариства як субʼєкта 

господарювання. Товариство в статусі суб’єкта права володіє, користується і 

розпоряджається майном товариства, здійснює відособлення і розпорядження 

майном товариства; відособлення якого здійснюється на праві приватної 

власності. 

Поняття «майно товариства» узагальнює всі види майна і майнових 

прав цього суб’єкта господарського права. Зміст його можливо визначити 

згідно з правилами статті 190 ЦК України, за якою майном як особливим 

об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та 

обов’язки [197]. 

Відповідно до частини 1 статті 139 ГК України майном визначається 

сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які 

мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності 

суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в 

інших передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів [16]. 

Юридично-технічною формою, яка постійно відображає майновий стан 

товариства, є його самостійний бухгалтерський баланс, тобто документ про 

його активи і пасиви. Грошові кошти товариства відображені на його 

поточному та інших рахунках в установах банків [202, с. 97]. 

Згідно зі статтею 85 ГК України господарське товариство є власником 

майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками в якості 

внесків. Це майно є внесками засновників та учасників до статутного 

(складеного) капіталу згідно із частиною 1 статті 115 ЦК України. З 

економічної точки зору вклади засновників та учасників – це фіксовані 

частки майнової участі цих осіб у статутному фонді (складеному капіталі) 

товариства. 
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Згідно з частиною 1 статті 86 ГК України вкладами учасників та 

засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, 

обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користуватися 

землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а 

також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти 

інтелектуальної власності), кошти, у тому числі в іноземній валюті [16]. 

Сьогодні майном може бути визнано і грошові сурогати у вигляді 

криптовалюти, і певні матеріальні права (наприклад, право користування 

землею, водою), і майнові права інтелектуальної власності та ін. 

За загальним правилом грошова оцінка внеску учасника 

господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у 

випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній 

перевірці (частина 2 статті 115 ЦК України). 

Наведена норма частини 2 статті 115 ЦК України (майже дослівно 

запозичена з частини 6 статті 66 ЦК Російської Федерації [18]), яка без 

жодних змін перенесена до статті 13 Закону України «Про господарські 

товариства» [96], має певні недоліки. Перший з них полягає в тому, що 

оцінка вкладу учасника товариства здійснюється, передусім, засновниками 

товариства на стадії його утворення, що не знайшло закріплення у статті, яка 

аналізується, а вже після створення товариства (наприклад, у разі прийняття 

до товариства нового учасника і відповідно збільшення статутного фонду) – 

його учасниками. Другий недолік полягає в тому, що редакція статті 115 

ЦК України не враховує існуючого в Україні порядку оцінки майна та 

майнових прав, встановленого Законом України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» [132], якому 

невідоме ні поняття «незалежна експертна перевірка», ні його зміст. 

Натомість зазначений Закон вживає термін «незалежна оцінка», під якою 

розуміє оцінку майна, проведену суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом 

господарювання. 
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Визначення вартості внесків учасників (засновників) господарських 

товариств у разі, коли до статутних фондів зазначених товариств вноситься 

державне (комунальне) майно, майно господарських товариств з державною 

часткою (часткою комунального майна) у статутному фонді, здійснюється в 

нормативно врегульованому порядку – згідно з Методикою оцінки майна 

[111]. Це означає, що вартість внесків усіх учасників та засновників 

господарських товариств, у тому числі в разі їх створення, визначається за 

результатами проведення незалежної оцінки. Незалежній оцінці передує 

проведення інвентаризації майна та аудиторської перевірки (щодо цілісних 

майнових комплексів, які є внеском) у порядку згідно із законодавством з 

урахуванням особливостей, визначених цією Методикою. Зрозуміло, що ці 

всі організаційні витрати покладаються на власників майна (засновників) 

приватного ЗОЗ і підвищують собівартість послуг на перших етапах роботи. 

У чинному законодавстві України щодо грошової оцінки внесків 

учасників господарського товариства застосовуються такі процедури, як 

незалежна оцінка та аудиторська перевірка, яка у встановлених випадках 

передує незалежній оцінці. У зв’язку з цим В.С. Щербиною у монографії 

«Суб’єкти господарського права» запропоновано абзац 2 частини 2 статті 115 

ЦК України та частину 2 статті 13 Закону України «Про господарські 

товариства» викласти в наступній редакції: 

«Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства 

здійснюється за згодою засновників (учасників) товариства, а у випадках, 

встановлених законом, вона підлягає незалежній оцінці» [202]. Тобто вченим 

розмежовуються поняття «незалежна експертна перевірка» і «незалежна 

оцінка». Останню можуть виконувати різні організації, фахівці з яких можуть 

не бути ліцензованими експертами. 

Загалом частина 3 статті 86 ГК України забороняє використовувати для 

формування статутного капіталу товариства бюджетні кошти, кошти, 

одержані в кредит та під заставу, що є цілком логічним. 
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Фінансовий стан засновників - субʼєктів господарювання щодо їх 

спроможності здійснити відповідні внески до статутного капіталу 

господарського товариства у випадках, передбачених законом, повинен бути 

перевірений належним аудитором (аудиторською фірмою) у встановленому 

порядку. Згідно з пунктом 16 частини 1 статті 1 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» обов’язковим аудитом 

фінансової звітності є аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової 

звітності) суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства 

зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану 

фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським 

звітом, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в 

порядку, передбачених цим Законом [92]. У зв’язку з відносно недавнім 

прийняттям названого Закону та внесенням змін до законодавства про 

ведення бухгалтерського обліку з початку 2019 року фінансову звітність та 

аудиторський висновок повинні оприлюднювати всі великі та середні 

підприємства. А тому значна кількість приватних ЗОЗ (хіба що за 

виключенням невеликих медичних кабінетів, в яких працюють громадяни - 

СПД) повинна проводити незалежний аудит та оприлюднювати його 

висновок, рівно як і власну фінансову звітність. 

Майновий стан засновників - громадян має бути підтверджений 

декларацією про їхні доходи і майно, завіреною відповідним фіскальним 

органом. Загалом, виходячи із реалій сучасного антикорупційного 

законодавства громадянами - засновниками приватних ЗОЗ мають бути 

особи, які раніше займалися комерційною діяльністю і мали достатньо високі 

доходи, або ж інші особи у значній кількості. Останнє в особливій мірі 

стосується колишніх державних службовців. 

Крім вкладів, товариство виступає власником й іншого майна, яке на 

відміну від статутного фонду (капіталу) є власним капіталом товариства. Це 

продукція, вироблена в результаті господарської діяльності товариства; 

доходи, одержані від господарської діяльності товариства; інше майно, 
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набуте товариством на підставах, не заборонених законом (доходи від 

продажу акцій, облігацій; кредити банків, інвестиції під державні контракти, 

надходження від пожертвувань тощо). 

Майно господарського товариства поділяється на фонди – передбачені 

нормативними актами (зокрема, положеннями Законів України «Про 

господарські товариства», «Про акціонерні товариства» та ін.), або частини 

майна товариства відповідно до їхнього цільового призначення. Кожен із 

фондів має певний правовий режим. 

Частиною 1 статті 87 ГК України визначено статутний капітал 

господарського товариства як суму вкладів засновників та учасників 

товариства. Достатній розмір статутного капіталу є однією із важливих 

майнових гарантій стабільності приватного ЗОЗ як ділового партнера. 

Статутний капітал у певному розумінні є неподільним майном підприємства 

чи господарського товариства, тому закон імперативно регулює порядок його 

зміни – збільшення або зменшення. При цьому в ГК України лише вказується 

на право товариства змінювати (збільшувати або зменшувати), розмір 

статутного капіталу, а сам порядок зміни встановлено нормами ЦК України 

та актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг» суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в 

готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, 

платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання 

готівки для подальшого її переказу зобов’язані: 1) проводити операції на 

повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у 

встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи 

реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних 

розрахункових документів; 2) видавати особі, яка отримує або повертає 

товар, отримує послугу або відмовляється від неї в обов’язковому порядку 
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розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної 

операції; 3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені 

до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням 

встановленого порядку їх застосування тощо [105]. У повній мірі ця норма 

стосується приватних ЗОЗ, які реалізують товари медичного, спортивного та 

іншого призначення, а також приймають оплату за надані медичні послуги за 

готівкові і безготівкові кошти. І норма стосується не лише великих ЗОЗ. У 

повній мірі вона поширюється і на приватних підприємців без статусу 

юридичної особи, що перебувають на загальній системі оподаткування. При 

наданні медичних послуг громадянин-підприємець зобов’язаний 

застосовувати реєстратор розрахункових операцій відповідно до вимог 

названого Закону України [105]. Безумовно, завдання із придбання власне 

реєстраторів розрахункових операцій покладається на самих суб’єктів 

господарювання у сфері медицини. У випадку відсутності реєстратора 

приватний ЗОЗ нестиме відповідальність. 

Але якщо за наявності грошових коштів та матеріальних ресурсів, 

нажитих незаконним шляхом, можна організувати бізнес у сфері медицини, 

то за відсутності грошових коштів зробити це практично неможливо. 

Подоланням проблем щодо надання можливості особам, які мають досвід 

роботи у сфері медицини, мають бажання утворити приватний ЗОЗ та не 

мають достатніх фінансових ресурсів, повинна опікуватися і держава. 

Сьогодні МОЗ України провадиться широкомасштабна кампанія з 

дослідження, впровадження та удосконалення механізмів ДПП у сфері 

охорони здоров’я, зокрема в галузі виробництва та застосування лікарських 

засобів та імунобіологічних препаратів вітчизняного виробництва. Зокрема 

при МОЗ України було створено робочу групу з питань ДПП, яка 

цілеспрямовано здійснює розробку, систематизацію, вдосконалення 

інвестиційних проектів та запрошує зацікавлених осіб (часто приватних 

партнерів) до спільної взаємовигідної співпраці на довгостроковій основі 

заради розвитку та ефективної реалізації програм і проектів у галузі охорони 
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здоров’я. Ці проекти повинні спрямовуватися на первинну фінансову 

підтримку приватних ЗОЗ. 

Шлях до запровадження укладання договорів на засадах ДПП, 

відповідно до законодавства, можна систематизувати у такій послідовності: 

1) подання до органу, уповноваженого КМУ, пропозиції про здійснення 

ДПП. Форму подання пропозицій було затверджено наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 16 серпня 2011 року № 40 [119]; 

2) аналіз ефективності ДПП. Порядок визначення ефективності ДПП 

регулюється постановою КМУ від 11 квітня 2011 року № 384 [33]. Наказом 

Мінекономрозвитку від 27 лютого 2012 року № 255 «Деякі питання 

проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного 

партнерства» [34] затверджено Форму техніко-економічного обґрунтування 

здійснення ДПП та Методику проведення аналізу ефективності здійснення 

ДПП; 

3) підготовка висновку про результати проведення аналізу 

ефективності здійснення ДПП; 

4) погодження висновку про результати проведення аналізу 

ефективності здійснення ДПП; 

5) прийняття рішення про здійснення ДПП відповідно до статті 13 

Закону України «Про державно-приватне партнерство» [98]; 

6) створення комісії з питань проведення конкурсу; 

7) рішення комісії щодо результатів проведення конкурсу; 

8) укладення договору в рамках ДПП [69]. 

Законом України «Про державно-приватне партнерство» розроблено 

законодавче підґрунтя для співробітництва державного та приватного 

секторів з метою підвищення конкурентоспроможності та залучення 

інвестицій в економіку України [98]. У розвиток положень цього Закону до 

приватних ЗОЗ у повній мірі можуть бути застосовані засоби регулюючого 

впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання: як ті, що названі 

пунктом 2 статті 12 ГК України, так і інші, можливість застосування яких не 



  138 
 

суперечить положенням ГК України та спеціального господарського 

законодавства. За їх допомогою приватні ЗОЗ зможуть підвищити якісні і 

кількісні показники своєї майнової основи господарювання. Оскільки 

відносини у сфері медицини, що мають місце між приватними ЗОЗ, 

суб’єктами господарювання - замовниками їхніх послуг та державою чи 

територіальною громадою є повноцінною господарською діяльністю, то ці 

відносини можуть будуватися на основі механізмів ДПП. А перспектива 

розвитку ДПП значною мірою залежить від дієвості та високої ефективності 

правових засобів, які найбільшою мірою відповідатимуть інтересам сторін 

такого партнерства. У зв’язку із цим доцільно вести пошук нових правових 

інструментів, які б сприяли оптимальному збалансуванню публічних та 

приватних інтересів суб’єктів ДПП [193, с. 177]. 

Сучасна ситуація у сфері медицини України вказує на необхідність 

поглиблення зусиль держави на підвищення матеріального забезпечення їх 

діяльності. Періодичні сезонні й інші епідемії та епізоотії у державі часто 

викликають паніку та запровадження надзвичайного стану на певних 

територіях. У ці часи держава, місцеві територіальні громади та громадяни за 

надмірною ціною закуповують імпортні ліки, вакцини та засоби захисту і 

протидії хворобам. Такі ситуації вказують на відсутність планування, 

програмування та взагалі будь-якої державної політики у боротьбі із 

названими негативними явищами. А отже, держава повинна стимулювати не 

закупівлю імпортних лікарських препаратів, вакцин тощо, а закупівлю 

якісного сучасного медичного обладнання вітчизняного та зарубіжного 

виробництва, за допомогою якого можна забезпечити потреби держави у 

дефіцитних вакцинах, ліках тощо. У межах ДПП ЗОЗ, фармацевтичним 

компаніям та підприємствам незалежно від форми власності мають бути 

надані митні пільги у вигляді звільнення від сплати ввізного мита на імпорт 

обладнання, необхідного для виготовлення вакцин, ліків тощо. Проте умовою 

надання таких пільг має бути висновок уповноваженого відділу чи 

департаменту МОЗ про віднесення такого обладнання до інноваційного. Крім 
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цього, податкові пільги мають отримати українські виробники такого 

обладнання. А державні і комунальні ЗОЗ, фармацевтичні компанії та 

підприємства мають бути достатньо профінансовані для здійснення 

публічних закупівель на ринку медичного обладнання. Реалізація наведених 

пропозицій доведе реальний, а не декларативний характер положень про 

ДПП у сфері медицини. На підтримку наших пропозицій можна навести 

висновки дослідження вчених, якими було встановлено, що розвинені країни 

з сильною фармацевтичною промисловістю зацікавлені в максимізації 

захисту права інтелектуальної власності, включаючи країни-імпортери, а 

гнучкі механізми Угоди Світовою організацією торгівлі можуть бути 

корисними для країн, що розвиваються. Вченими зазначається, що успішний 

розвиток фармацевтичної промисловості та охорони здоров'я повинно 

супроводжуватися наступними заходами: - поліпшення практики охорони 

здоров'я повинно бути визнано головним завданням державної політики; -

 суттєва державна підтримка, спрямована на збільшення доступності ліків на 

ринок і зміцнення експортного потенціалу; - зниження патентного захисту 

лікарських засобів і стимулювання випуску родових копій на ринок 

[205, c. 585-586]. Тобто держава повинна сприяти доступу на вітчизняний 

медичний і фармацевтичний ринок провідних технологій та ліків, і особливо 

– організації максимально швидкого випуску вітчизняних аналогів. 

Таким чином, приватний ЗОЗ як повноцінний суб’єкт права власності 

має складну майнову і фінансову структуру. Приватний громадянин-СПД не 

зважаючи на віднесення до суб’єктів малого чи мікропідприємництва також 

повинен мати необхідний мінімум майна (не заборонено його використання 

на основі договору оренди), який створить можливість надавати якісні 

медичні послуги. 

З метою розвитку медичної сфери, у т.ч. і приватних ЗОЗ, МОЗ 

України постійно провадиться широкомасштабна кампанія з дослідження, 

вдосконалення та впровадження механізмів ДПП у сфері охорони здоров’я, 
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зокрема в галузі виробництва та застосування лікарських засобів та 

препаратів вітчизняного виробництва. 

На відміну від державних ЗОЗ приватні ЗОЗ самостійно вирішують 

проблему забезпечення приміщеннями для провадження медичної практики. 

Першим шляхом є придбання необхідних приміщень у власність або 

укладання договорів оренди. Власне чи орендоване приміщення може 

перебувати у державній, комунальній чи приватній власності; може 

потребувати ремонту чи реконструкції. Однак обов’язковою умовою має 

бути відповідність установленим для приміщення ЗОЗ санітарним нормам і 

правилам, наявність засобів протипожежного захисту тощо. 

Наявність необхідної майнової основи є обов’язковим і надважливим 

елементом у діяльності приватних ЗОЗ. Проте не менш важливим є наявність 

ефективної організаційно-управлінської структури, яка може забезпечити 

ефективне управління усіма можливими процесами життєдіяльності ЗОЗ. 

Особливо важливими питання управління діяльністю приватних ЗОЗ є у 

зв’язку із тим, що сьогодні Українська держава не здатна швидко та 

ефективно вдосконалювати НПА, які уже прийняті, та створювати нові для 

протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, 

посяганням на їх майно [187, с. 34]. Тому питанням організації управлінської 

діяльності у межах приватного ЗОЗ має бути присвячений окремий підрозділ. 

 

 

2.4. Управління приватними закладами охорони здоров’я 

 

 

Коли мова ведеться про управління (у нашому випадку ЗОЗ), то 

мається на увазі: з одного боку – управління державою цілими сферами, 

галузями, групами суб’єктів та окремими суб’єктами господарювання, 

утворених на основі майна у різних формах власності та із застосуванням 

різних організаційно-правових форм суб’єктів господарювання; а з іншого – 
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управління у межах самого суб’єкта господарювання його 

внутрішньоструктурними підрозділами при виконанні ними своїх функцій. У 

першому випадку управління здійснюється у більшій мірі адміністративно-

правовими методами. Хоча значну частку становлять і методи економічні. 

Таке управління може досліджуватися у межах адміністративно-правової 

науки. Але так само поєднання адміністративних та економічних 

(імперативних та диспозитивних) методів управління у межах загального 

об’єктивного підпорядкування усіх суб’єктів господарювання правовому 

господарському порядку може розглядатися й у науці господарського права. 

Держава у більшості випадків не розділяє управління суб’єктами певного 

виду, наприклад, за галузевою належністю, формою власності. Проте окремі 

особливості управління саме приватними ЗОЗ з боку держави можуть бути. 

Внутрішнє управління суб’єктами господарювання – приватними ЗОЗ – 

здійснюється їх вищими, виконавчими та/або іншими органами управління, 

або ж органами господарського керівництва у випадку входження таких 

закладів до складу об’єднання підприємств. Слід зазначити, що останній 

варіант не є достатньо рідкісним, оскільки останнім часом утворюється 

значна кількість об’єднань підприємств у сфері медицини, що отримали 

форму медичних центрів - суб’єктів великого підприємництва. Отже, 

найчастіше безпосереднє управління приватними ЗОЗ та їх 

внутрішньоструктурними підрозділами залежить від їх організаційно-

правової форми, яку за українським законодавством потенційні учасники 

об’єднання підприємств у сфері медицини, рівно як і самостійні ЗОЗ, можуть 

обирати на власний розсуд, виходячи із зручності виконання тих чи інших 

стратегічних і тактичних завдань. 

На початку 1990-х років у період так званого правового нігілізму 

окремими представниками цивілістичної та економічної наукових шкіл 

висловлювалася думка про непотрібність державних органів управління, 

регулювання та контролю. Зрозуміло, що сфера медицини не була винятком. 

У ті часи висловлювалася хибна думка, що ринкове саморегулювання 
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повинно визначити що потрібно, а що ні у тій чи іншій ситуації. Тому 

вважалося, що потрібна максимальна кількість недержавних суб’єктів 

господарювання в усіх сферах і галузях, зокрема й у сфері медицини. Роль 

державного регулювання та управління невиправдано значно 

применшувалася. 

Однак, уже на рубежі тисячоліть усі теорії економічного лібералізму в 

Україні було визнано хибними, прийнято значну кількість законів та 

підзаконних НПА, якими посилено роль державного управління та 

регулювання. Стало зрозуміло, що без цього ефективної діяльності ЗОЗ, 

утворених у будь-яких організаційно-правових формах та на основі майна 

будь-якої форми власності неможливо. Держава у будь-якому випадку 

повинна визначати правила господарської діяльності та контролювати їх 

виконання усіма гравцями в економіці країни. 

Для здійснення управління у сфері охорони здоров’я взагалі та для 

регулювання діяльності приватних ЗОЗ спеціальними державними органами 

у сфері охорони здоров’я використовуються правові, адміністративні, 

економічні, соціально-психологічні методи [184]. Найвищий результат 

досягається через комплексне поєднання цих методів у діяльності 

різнорівневих державних органів. Система останніх, які можуть управляти 

діяльністю ЗОЗ, складається із: 

- МОЗ України та його структурних підрозділів, сформованих за 

видами діяльності та видами медичних послуг; 

- місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування, компетенція яких обмежується географічними та 

адміністративно-територіальними чинниками; 

- центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані ЗОЗ. 

Як правило, компетенція цих органів є комплексною і поширюється на 

значну кількість сфер та галузей народного господарства та соціальної сфери. 

Серед інших функцій відповідні «чужі» міністерства, комітети, комісії тощо 

здійснюють управління окремими напрямами діяльності приватних ЗОЗ; 
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- Академії медичних наук України, яка крім управлінської виконує 

й координаційну функцію, інформуючи приватні ЗОЗ про передові 

досягнення у сфері медицини, можливості оптимізації процесів внутрішнього 

управління тощо. 

Вітчизняними вченими було зроблено спробу врегулювання відносин у 

медичній сфері між різними їх учасниками [204]. Проте наявність досліджень 

не сприяє подоланню суперечок і конкуренції у компетенції різних 

державних органів управління та контролю у сфері медицини. 

Нормами загального Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» врегульовано правові 

та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів 

державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та 

відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного 

нагляду (контролю) [131]. На основі його положень здійснюється 

загальнодержавний, місцевий та внутрішній контроль за усіма процесами 

діяльності приватних ЗОЗ, зокрема й контроль за ефективністю управління. 

Державне управління здійснюється у межах основних напрямів 

економічної політики держави шляхом поєднання імперативних і 

диспозитивних способів регулювання у межах підпорядкування правовому 

господарському порядку. Сполучення м’яких і жорстких способів знаходить 

прояв і в кожному засобі регулюючого впливу держави на діяльність 

суб’єктів господарювання у сфері медицини. Аналіз окремих із них було 

здійснено вище [156, с. 471]. 

Н.В. Никитченко вказує, що оскільки законодавством України було 

визначено зони підвищеного корупційного ризику: правоохоронна, медична, 

земельна, освітня, податкова, митна сфери, сфера державних закупівель і 

державної служби, то це свідчить про необхідність проводити особливо 

активну роботу щодо запобігання корупції серед осіб, які працюють у 

згаданих сферах [71, с. 289], а тому і здійснювати посилений нагляд і 
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контроль. Зрозуміло, що корупційні прояви найбільше притаманні суб’єктів 

господарювання державної форми власності. Але і приватні ЗОЗ цілком 

можуть бути учасниками корупційних схем, наприклад, під час участі у 

процедурі публічних закупівель державним підприємством медичних послуг 

чи лікарських препаратів, які виготовляються та реалізуються ЗОЗ. Тому 

поруч із зовнішнім управлінням приватними ЗОЗ щодо них можуть 

застосовуватися і заходи державного контролю. 

Територіальні або регіональні органи управління системою охорони 

здоров’я повністю відповідають за санітарно-гігієнічне благополуччя 

населення, забезпечення доступності населенню гарантованих Конституцією 

та законами обсягів медико-соціальної допомоги, розвиток системи охорони 

здоров’я на підконтрольній території, контролюють якість надання медико-

соціальної і лікарської допомоги підприємствами, установами й 

організаціями, що утворені й функціонують на основі державного, 

комунального, приватного майна, яке використовується для надання 

медичних послуг. Регіональні органи управління охороною здоров’я 

управляють та координують діяльністю приватних ЗОЗ, у т.ч. і громадянами-

підприємцями, які на основі державної реєстрації та ліцензії здійснюють 

приватну медичну практику. Загалом управлінська діяльність територіальних 

та регіональних органів управління сферою освіти має бути достатньо 

різноманітною, оскільки систему місцевих приватних суб’єктів охорони 

здоров’я складає значна кількість дуже різних їх видів: лікувально-

профілактичні й аптечні установи різних форм власності; громадяни-СПД, 

які здійснюють приватну медичну практику і приватну фармацевтичну 

діяльність; лікувально-профілактичні, аптечні, науково-дослідні установи, 

заклади освіти, що створюються і фінансуються приватними суб’єктами 

господарювання, громадськими об’єднаннями, а також громадянами [184]. 

Специфіка діяльності кожного із цих суб’єктів потребує застосування різного 

комплексу способів управління їх діяльністю. Також ці суб’єкти мають 
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значну кількість відмінностей від аналогічних суб’єктів, майно яких 

перебуває у державній чи комунальній власності. 

Так, державні і комунальні ЗОЗ призначені для надання медичних 

послуг громадянам за рахунок бюджетних коштів, коштів громадян, 

громадських та інших організацій. Приватні ЗОЗ є комерційними 

організаціями, зареєстрованими як суб’єкти підприємництва, знаходяться у 

жорсткому конкурентному середовищі зі схожими закладами. При цьому на 

конкуренцію між державними і приватними ЗОЗ держава не повинна 

впливати упереджено. Відповідно до статті 49 Конституції України держава 

сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності [46]. Розвиваючи 

всі системи охорони здоров’я, держава сприяє поширенню здорової 

конкуренції, що зрештою забезпечує реалізацію права громадян на вибір 

лікаря і лікувально-профілактичної установи [184]. У сфері господарювання 

промислові та інші суб’єкти господарювання мають можливість вибору того 

чи іншого приватного ЗОЗ та страхової компанії, з якими укладуть договір 

про медичне обслуговування своїх співробітників. 

Видається, що якісне управління діяльністю приватних ЗОЗ має 

забезпечуватися комплексом заходів, проведених суб’єктами управління 

різних рівнів – державного, місцевого (регіонального, комунального), і 

корпоративного (локального, внутрішньогосподарського). Вжиття 

суб’єктами управління комплексу методів до приватних ЗОЗ має 

здійснюватися на основі сучасних досягнень у сфері менеджменту, 

державного управління, адміністративного та господарського права. У межах 

останнього важливе значення має корпоративне управління, що передбачає 

як управління органами господарського керівництва діяльністю 

підпорядкованих ним на основі відносин власності чи організаційно-

господарських повноважень на основі відносин власності корпоратизованих 

суб’єктів господарювання - приватних ЗОЗ, так і внутрішньогосподарське 

управління у межах такого окремого закладу. 
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Державний рівень управління діяльністю приватних ЗОЗ найчастіше 

полягає у прийнятті МОЗ України інструкцій, обов’язкових до виконання 

усіма ЗОЗ. Крім цього, державне управління і регулювання передбачає 

розробку та затвердження, а також зміну ліцензійних умов до певних видів 

господарської діяльності у сфері медицини; а також видачу, призупинення та 

скасування дії відповідної ліцензії. Крім цього, державне управління не 

забороняє державним органам у межах їх компетенції надавати прямі 

вказівки будь-якому суб’єкту господарювання, зокрема і приватному ЗОЗ. 

Державне управління діяльністю приватних ЗОЗ може бути напряму 

пов’язаним зі спеціальним режимом господарювання. Такий режим є 

інститутом господарського законодавства, що визначає особливий порядок 

здійснення господарської діяльності на певній території, у певній галузі 

економіки чи у процесі здійснення господарського договору, який 

відрізняється від загального режиму господарської діяльності, передбаченого 

законодавством, що запроваджується для досягнення цілей, встановлених 

державою [15, с. 589]. Приватні ЗОЗ можуть потрапити під дію прямого 

державного управління під час запровадження спеціального режиму 

господарювання у випадку введення надзвичайного стану (визначено статтею 

416 ГК України), у випадку введення воєнного стану (визначено статтею 417 

ГК України), у санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і 

об’єктах, що особливо охороняються (визначено статтею 413 ГК України). 

Під час роботи приватних ЗОЗ в умовах, наведених вище, їх права як 

суб’єктів господарювання будуть значну звужені державою на користь 

виконання термінових суспільно необхідних державних завдань. Часто 

держава вимагає такого виконання на безоплатній основі з умовою 

відшкодування витрат суб’єкта господарювання колись у майбутньому, коли, 

наприклад, надзвичайний чи воєнний стан буде скасовано, а держава до того 

ж матиме достатньо коштів, щоб розрахуватися із усіма суб’єктами 

господарювання, права яких запровадженням таких режимів було звужено. 

Для приватних ЗОЗ така перспектива є недостатньо привабливою, тому уже 
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сьогодні можемо спостерігати значний відтік таких суб’єктів із тимчасово 

окупованих територій та територій, що є близькими до лінії зіткнення між 

ЗСУ та контрольованими РФ так званими «народними республіками». 

Особливо це стосується суб’єктів великого та середнього підприємництва. 

Вони не хочуть ризикувати своїм коштовним обладнанням, життям і 

здоров’ям працівників, а також не хочуть безкоштовно надавати медичні, 

реабілітаційні та інші послуги у випадку запровадження на певній території 

надзвичайного чи воєнного стану. 

Наведене вище є проблемою, яку держава при наявності бажання може 

легко подолати. За допомогою застосування економічних методів управління 

(регулювання) господарською діяльністю можна залучати приватні ЗОЗ до 

роботи у так званих «сірих зонах». Негативи для суб’єктів господарювання, 

викликані оголошенням надзвичайного чи воєнного стану, повинні 

компенсуватися вжиттям державою певних заходів позитивного 

стимулювання. Якщо держава має намір залучити професіоналів до роботи 

на територіях, де може існувати загроза життю чи здоров’ю працівників, 

майну суб’єктів господарювання, то вона повинна крім гарантій, 

передбачених законодавством з моментом реалізації після скасування такого 

режиму, надавати більше оперативних переваг. Держава може надавати 

податкові, інвестиційні, митні та інші пільги приватним ЗОЗ, які 

працюватимуть в умовах несприятливого спеціального режиму 

господарювання. Підставою отримання таких пільг має бути фактична 

діяльність та договір, укладений не між приватним ЗОЗ та окремим 

пацієнтом, а між приватним ЗОЗ та військово-цивільними адміністраціями 

сіл, селищ, міст, районів та/або областей (Донецької, Луганської). 

Дослідження вітчизняних юристів-господарників доводять, що територіальні 

громади міст можуть бути повноправними суб’єктами господарського права 

– учасниками господарських правовідносин, наділеними господарською 

компетенцією і необхідним майном на певному титулі речового права 

[35, с. 37-68; 190; 201]. Місцеві територіальні громади можуть бути 
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власниками майна комерційних і некомерційних підприємств. Щодо них 

територіальна громада може виконувати функції органу господарського 

керівництва як розпорядника майна [191], а отже можуть бути ініціаторами 

або послідовниками укладання угоди між державними чи комунальними 

підприємствами із приватними ЗОЗ. Крім територіальної громади (у нашому 

прикладі – військово-цивільної адміністрації) другою стороною угоди може 

бути і Міністерство оборони України. 

В обох наведених випадках управління діяльністю приватних ЗОЗ 

матиме у більшій мірі диспозитивний характер, оскільки воєнний чи 

надзвичайний стан не оголошено, а отже суб’єкти господарювання не 

зобов’язані ризикувати своїм майном, фінансовими ресурсами, життям і 

здоров’ям працівників. Вони добровільно за власним бажанням 

погоджуються працювати на територіях, де потенційно може бути оголошено 

воєнний та/або надзвичайний стан. При цьому оскільки оплата роботи 

приватних ЗОЗ здійснюватиметься за державні кошти, то приватні ЗОЗ 

повинні будуть обов’язково проходити процедуру відкритих торгів, беручи 

участь у публічних закупівлях в якості учасників відповідно до 

однойменного Закону України від 25 грудня 2015 року [138]. У цьому є як 

плюси у вигляді можливості участі у конкурентних процедурах, у визначенні 

максимально низької адекватної ціни, у вигляді неможливості відмови 

замовника від контракту із приватним ЗОЗ після укладання такого контракту 

тощо; так і мінуси, що полягають у необхідності підготовки значного пакету 

документів, юридичного супроводження тощо. Крім цього, вітчизняні 

дослідники вказують, що існуюча система публічних закупівель не облишена 

недоліків, оскільки процедура торгів у ряді випадків може зводитися до 

фіксування результатів; процедура оскарження результатів тендерів є 

складною і непрозорою; часто є недостатнім рівень професіоналізації членів 

тендерного комітету тощо [28, с. 66]. А тому важливого значення для 

приватних ЗОЗ набуває організація правової роботи на підприємстві, що 

полягає в якісній підготовці усіх документів, проведенні договірної, 
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претензійної, позовної та іншої роботи тощо. У випадку якісного, повного та 

своєчасного оформлення документів та дотримання усіх передбачених 

законодавством процедур у порушників та потенційних злочинців 

залишається менше шансів для завдання шкоди інтересам суб’єкта 

господарювання (у даному випадку приватного ЗОЗ). 

У випадку здійснення діяльності на територіях, де може бути 

запроваджено спеціальний режим господарювання, в управлінні державними 

і комунальними та приватними ЗОЗ простежується значна різниця. Державні 

та комунальні ЗОЗ найчастіше працюють там через прямий наказ 

відповідного органу господарського керівництва та/або державного органу. У 

них відсутній економічний інтерес і зацікавленість у такій роботі. Приватні 

ЗОЗ можуть працювати у потенційно небезпечних з точки зору здійснення 

господарської (а в її межах підприємницької) діяльності (в даному випадку 

не беремо до уваги небезпеку майну та/або життю і здоров’ю співробітників) 

за власним бажанням на основі власного вибору і задоволення економічного 

інтересу через вжиті заходи стимулювання (податкові, митні, інвестиційні 

тощо пільги), на отримання яких вони розраховують. Результат може 

досягатися поступово, проте відносини між державою та приватним ЗОЗ 

носити довготривалий характер. У підсумку держава може долати власні 

соціально-економічні проблеми, а суб’єкт господарювання отримувати 

достатнє державне фінансування за надані медичні та пов’язані із ними 

послуги. Іншими словами, управління приватними ЗОЗ буде більш 

ефективним у випадку поєднання імперативних і диспозитивних методів із 

невеликим перехилом у бік останніх. 

Слід нагадати, що у медичній сфері уже наявна певна кількість пільг 

для виробників лікарських препаратів. Так, ПК України встановлює знижену 

ставку податку на додану вартість для угод з постачання та ввезення на 

митну територію України виробів медичного призначення. Проте вітчизняні 

назви медичних виробів не відповідають назвам і номенклатурним кодам 

країн ЄС. Тому українськими дослідниками з метою уникнення зловживань 



  150 
 

та непорозумінь пропонується встановити знижені ставки податку на додану 

власність на усе медичне обладнання та препарати, що знаходяться у 

відкритому комерційному обігу, та мають документи, що підтверджують їх 

якість і безпеку [207, с. 347]. Вважаємо, що це питання має бути глибже 

досліджено у майбутніх окремих дослідженнях. 

Управління в середині самого приватного ЗОЗ залежить від його 

організаційно-правової форми та структури і складу органів управління. 

У випадку віднесення ЗОЗ до суб’єктів малого підприємництва 

управління ними найчастіше здійснює власник майна (найчастіше, коли 

приватний ЗОЗ утворюється без отримання статусу юридичної особи і 

реєструється як громадянин підприємець) або власник найбільшої частки у 

майні суб’єкта (найчастіше, коли приватний ЗОЗ утворюється у формі ТОВ). 

Часто ця особа має медичну освіту і сама надає медичні послуги, чергуючи їх 

із здійсненням управління та веденням бухгалтерського обліку, підготовкою 

та поданням фінансової звітності тощо). 

У випадку віднесення приватного ЗОЗ до суб’єктів великого та 

середнього підприємництва, ними найчастіше обирається форма ПАТ (рідше 

ПрАТ). У цьому випадку у межах приватного ЗОЗ утворюється складна та 

розгалужена система загальних та локальних органів управління і контролю, 

територіально відокремлених підрозділів, внутрішньогосподарських 

підрозділів тощо. Як і в інших АТ вищим органом управління є загальні 

збори акціонерів. Однак якщо у загальних АТ поточним органом управління 

може бути як одноособовий орган – керуючий, президент тощо, так і 

колегіальний – правління чи рада директорів, рада керуючих тощо, то у 

приватних ЗОЗ організаційна структура органів управління поточними 

справами може різнитися. В абсолютній більшості випадків поточне 

управління усіма справами приватного ЗОЗ здійснюється головним лікарем, 

який одночасно є і лікарем, і менеджером. У цьому випадку наявна проблема, 

аналогічна тій, що у науковій літературі описана стосовно сфери освіти. Так, 

в Україні ЗВО керують вчені, а не менеджери, тоді як за кордоном, зокрема у 
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ФРН, США та деяких інших економічно розвинених державах при 

управлінні такими закладами наявний так званий «аутсайдерський 

контроль», коли управління закладом освіти здійснює найманий керівник, що 

має віддалене відношення до освіти та науки (як в АТ – найманий директор 

чи керуючий не має у власності жодної акції) [23, с. 381]. Аналогічно можна 

запропонувати робити й у сфері української приватної медицини. На нашу 

думку, приватним ЗОЗ слід обирати (призначати) в якості своїх керівників 

осіб, які мають медичну освіту і в цілому знають особливості медичної 

сфери, проте у більшій мірі є фахівцями з менеджменту, управління та права. 

Можна розглядати варіант, коли головним лікарем буде обрано (призначено) 

поважного доктора медичних наук, професора, який має значний практичний 

досвід у сфері медицини, а його першим заступником – особу, яка в якості 

другорядної має середньоспеціальну чи вищу медичну освіту, а в якості 

основної має значний досвід управління підприємством і відповідну освіту. 

У випадку віднесення приватного ЗОЗ до суб’єктів великого 

підприємництва (наприклад, коли такий заклад входить до складу об’єднання 

підприємств або на його основі утворюється об’єднання підприємств) 

організаційно-господарські, а в їх межах господарсько-управлінські 

правовідносини виникнуть як з приводу управління всередині самого 

закладу, як між закладом та державою, так і між закладами, які будуть один 

по відношенню до іншого головним та залежним (холдинговою компанією та 

корпоративним підприємством тощо). У цьому випадку корпоративне 

управління може спиратися у більшій мірі на імперативні, або ж навпаки – на 

диспозитивні методи управління в залежності від організаційно-правової 

форми об’єднання підприємств у сфері медицини. Так, у випадку утворення 

потужного медичного центру (можливо, міжнародного або такого, великі 

відділення (структурні підрозділи чи самостійні підприємства) якого 

діятимуть у різних областях у межах усієї держави) у формі асоціації чи 

корпорації головне підприємство буде здійснювати управління іншими і 

власне усім об’єднанням через механізми координації їх спільної діяльності. 
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На окремих перевагах організаційно-правової форми корпорацій ще на 

початку 1990-х років наголошували В.К. Мамутов та С.М. Грудницька 

[60, с. 48-49]. Аналогічно з корпорацією здійснюватиметься управління і 

медичними підприємствами - учасниками консорціуму. Тільки у цьому 

випадку одним із учасників консорціуму нарівні із приватними ЗОЗ буде 

установа банку. У цьому може бути позитив у вигляді можливих переваг у 

відкритті та веденні рахунків приватних ЗОЗ - учасників консорціуму, а 

також отриманні ними кредитів, пільгового користування різноманітними 

банківськими інструментами тощо. Приватні ЗОЗ можуть отримати 

можливість прискореного оновлення основних фондів, закупівлі новітнього 

медичного обладнання тощо. Управління об’єднанням підприємств за участі 

приватних ЗОЗ, утвореним у формі концерну або холдингової компанії 

здійснюється у переважній більшості імперативними методами. Хоча 

законодавством, зокрема нормами Закону України «Про холдингові компанії 

в Україні» і передбачено різноманітні гарантії корпоративних (дочірніх) 

підприємств на випадок протиправних або помилкових дій холдингової 

(материнської) компанії [148], проте навряд чи вони можуть бути реалізовані, 

оскільки володіння більш ніж 50% пакетом акцій дає останній права і 

можливості самотужки вирішувати усі питання, пов’язані із діяльністю 

залежного (корпоративного) підприємства. У будь-якому випадку, 

максимальне прописування у статутних документах компетенції керівництва 

(головного підприємства, холдингової компанії), так само як і механізм 

захисту від «рейдерства» [188, с. 104], має бути обов’язковою складовою 

захисту приватних ЗОЗ як учасників об’єднання підприємств. 

Отже, управління діяльністю приватних ЗОЗ можна вважати 

трирівневим. Першим рівнем є рівень управління державою усією системою 

приватних, державних і комунальних ЗОЗ. На цьому рівні застосовується 

комплекс імперативних та диспозитивних методів управління. Головним 

суб’єктом управління є держава в особі КМУ, міністерств (у першу чергу 

профільного – МОЗ України), комітетів, комісій та інших центральних 
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органів виконавчої влади. На цьому рівні застосовується ліцензування, 

здійснюється контроль. Приватні ЗОЗ крім ризиків можуть отримати 

переваги у випадку участі у конкурсах (тендерах) на отримання замовлення 

на надання медичних та інших послуг на територіях, які підлягають 

управлінню військово-цивільними адміністраціями сіл, селищ, міст, районів 

та/або областей (Донецької, Луганської). Другим рівнем є рівень здійснення 

корпоративного управління приватними ЗОЗ в межах об’єднань підприємств. 

Об’єктивна ситуація, що склалася в українській та світовій економіці, 

призводить до злиттів та поглинань у різних її сферах, секторах та галузях. 

Медична сфера не є винятком. Через це утворюється велика кількість 

потужних об’єднань підприємств у сфері медицини та фармакології, які 

мають складну та розгалужену управлінську структуру. Переважний вибір 

методів управління збоку головного підприємства (холдингової чи 

материнської компанії) іншими учасниками об’єднання медичних 

підприємств, установ, організацій або за їх участі залежить від організаційно-

правової форми об’єднання – холдингові компанії та концерни віддають 

перевагу імперативним методам; асоціації, корпорації, консорціуми – 

диспозитивним. Об’єднання підприємств за участі приватних ЗОЗ в 

основному підпорядковуються загальним правилам управління і діяльності 

об’єднань підприємств у сфері господарювання. Третім рівнем є рівень 

внутрішньогосподарського управління у межах самого суб’єкта 

господарювання. Обрання стратегії управління залежить від безпосереднього 

керівника чи власника майна приватного ЗОЗ і підбирається з урахуванням 

досягнень науки менеджменту (використання лінійної, зокрема лінійно-

штабної, функціональної структури управління). А саме формування системи 

органів управління і контролю залежить від організаційно-правової форми та 

розміру ЗОЗ. Видається, що найбільш ефективним для підвищення 

ефективності управління приватними ЗОЗ як суб’єктами господарювання, а в 

їх числі – суб’єктами підприємництва, має стати залучення в якості першого 

заступника (першого помічника, першого консультанта тощо) головного 
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лікаря або в якості самого головного лікаря особи, яка має загальний рівень 

медичної освіти, проте основним видом діяльності якої є управлінська 

діяльність і основна освіта є юридичною, економічною, управлінською. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Можливість ефективної діяльності приватних ЗОЗ напряму пов’язана із 

проходженням важливих процедур легітимації – створення (реєстрації), 

акредитації, ліцензування, а також наявністю власного і позиченого майна, 

що використовуються на певному титулі речового права у їх діяльності, 

здійснення ефективного управління. На основі проведеного дослідження, 

результати якого викладено у розділі 2 роботи, можна зробити наступні 

висновки: 

1. Приватні ЗОЗ зі статусом юридичної особи на відміну від приватних 

підприємців можуть обирати як організаційно-правову форму суб’єкта 

господарювання, так і статус комерційного чи некомерційного суб’єкта. А 

приватні підприємці утворюються лише як ФОП без статусу юридичної 

особи та з метою одержання прибутку; 

2. Державна реєстрація суб’єктів господарювання є першим і 

найголовнішим видом легітимації, актом визнання державою легітимності їх 

існування, з іншого боку – формою державного контролю, з третього – 

формою обліку суб’єктів господарювання та громадян - підприємців, з 

четвертого – адміністративно-господарською процедурою. А інші заходи із 

легітимації (ліцензування, патентування, отримання дозволів тощо) 

ГК України називає основними засобами регулюючого впливу держави на 

діяльність суб’єктів господарювання; 

3. Позитивом акредитаційної процедури виглядає надання певного 

рівня ЗОЗ – другого, першого чи вищого. Поділ на три категорії (до умовної 
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четвертої категорії можна віднести ЗОЗ, які не пройшли акредитацію і які, по 

суті, втратили статус ЗОЗ) є позитивним у порівнянні з іншими процедурами 

легітимації (державною реєстрацією, ліцензуванням). Пропонуємо подвоєння 

категорій акредитації, що ще більше сприятиме підвищенню якості медичних 

послуг в Україні. Також важливим буде нормативне запровадження 

обов’язку ЗОЗ інформувати усіх споживачів своїх послуг (у першу чергу 

споживачів - суб’єктів господарювання) про усі наявні в Україні категорії 

акредитації та про відповідність самого ЗОЗ якійсь із них; 

4. З метою конкретизації та уточнення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики необхідно за аналогією із 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти 

розширити в обсязі, конкретизувати та звести до таблиці диференційовані 

вимоги до кількості та якості співробітників в залежності від виду та рівня 

закладу охорони здоров’я; до якості обладнання і препаратів тощо; 

5. Порівняння Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з медичної практики із Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями 

свідчить, що до продажу алкоголю урядовці підійшли більш ретельно, ніж до 

діяльності з надання медичних послуг. Вимоги про наявність торговельного 

приміщення (будівлі) площею не менш як 20 кв. метрів, обладнаного 

відповідним торговельно-технологічним устаткуванням (вітринами, 

прилавками, пристінними гірками тощо), охоронною і протипожежною 

сигналізацією, з достатнім освітленням, опаленням і вентиляцією вказують 

на необхідність доповнення Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з медичної практики певною кількістю арифметичних вимог, 

зокрема щодо тієї ж площі медичних палат, кабінетів та інших приміщень, 

кількості лікарів, препаратів, обладнання тощо з розрахунку на одного 

пацієнта чи навпаки; 

6. Сучасне економічне та геополітичне становище України вимагає 

підтримки положень пункту 30 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі 
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лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних 

фармацевтичних інгредієнтів). Ця норма вказує, що «У разі документального 

підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за 

діяльністю ліцензіата, що провадить господарську діяльність з виробництва 

лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, 

імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), 

особами - резидентами інших держав, що здійснюють збройну агресію проти 

України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону 

України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного 

конфлікту та застосування воєнної сили проти України, органом 

ліцензування приймається рішення про анулювання ліцензії» [108]. 

Аналогічна норма повинна знайти місце у максимальній кількості НПА, які 

регулюють не лише розробку і постачання лікарських засобів, але й будь-якої 

іншої продукції (принаймні тієї, що не є унікальною і може виготовлятися 

українськими товаровиробниками). Завдяки таким нормам може бути 

зменшено фінансову складову країн, агресивно налаштованих до України; 

7. Для підвищення ефективності роботи ЗОЗ з виробництва вакцин, 

ліків, засобів боротьби із епідеміями, епізоотіями тощо корисним буде 

надання у межах ДПП ЗОЗ, фармацевтичним компаніям та підприємствам 

незалежно від форми власності 1) митних пільг у вигляді звільнення від 

сплати ввізного мита на імпорт інноваційного обладнання, необхідного для 

виготовлення таких вакцин, ліків тощо; 2) податкових пільг для українських 

виробників такого обладнання; 3) достатнього фінансування державних і 

комунальних ЗОЗ, фармацевтичних компаній та підприємств для здійснення 

публічних закупівель на ринку медичного обладнання. Визначати рівень 

інноваційності медичного і фармацевтичного обладнання мають компетентні 

відділи (департаменти) у МОЗ України; 

8. Управління діяльністю приватних ЗОЗ здійснюється системою 

державних органів, які можна згрупувати наступним чином: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1932-12/paran138#n138
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- МОЗ України та її структурні підрозділи, сформовані за видами 

діяльності та видами медичних послуг; 

- місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, 

компетенція яких обмежується географічними та адміністративно-

територіальними чинниками; 

- центральні органи виконавчої влади, яким за певним напрямом 

діяльності підпорядковані ЗОЗ. Серед інших функцій відповідні «чужі» 

міністерства, комітети, комісії тощо здійснюють управління окремими 

напрямами діяльності приватних ЗОЗ; 

Академія медичних наук України, яка крім управлінської виконує й 

координаційну функцію, інформуючи приватні ЗОЗ про передові досягнення 

у сфері медицини, можливості оптимізації процесів внутрішнього управління 

тощо. 

9. В управлінні діяльністю приватних ЗОЗ виділяються окремі рівні: 

державний, корпоративний, внутрішньогосподарський; 

10. Державний рівень управління діяльністю приватних ЗОЗ полягає у 

прийнятті МОЗ України інструкцій, розробку та затвердження, а також зміну 

ліцензійних умов до певних видів господарської діяльності у сфері 

медицини; видачу, призупинення та скасування дії відповідної ліцензії; 

надавання прямих вказівок приватним ЗОЗ; 

11. Держава за допомогою диспозитивних методів може здійснювати 

управління діяльністю приватних ЗОЗ, яких на основі договору із військово-

цивільними адміністраціями сіл, селищ, міст, районів та/або областей 

(Донецької, Луганської) та/або Міністерством оборони України може бути 

стимульовано здійснювати діяльність на територіях, де може бути 

запроваджено спеціальний режим господарювання внаслідок введення 

воєнного чи надзвичайного стану. Держава може надавати податкові, 

інвестиційні, митні та/або інші пільги приватним ЗОЗ, які працюватимуть 

там. Підставою отримання таких пільг має бути фактична діяльність та 

укладений договір; 
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12. На відміну від державних та комунальних ЗОЗ, які працюють на 

територіях, де може бути запроваджено воєнний або надзвичайний стан, 

приватні ЗОЗ можуть працювати у потенційно небезпечних з точки зору 

здійснення господарської (а в її межах підприємницької) діяльності за 

власним бажанням на основі власного вибору і задоволення економічного 

інтересу через вжиті заходи стимулювання (податкові, митні, інвестиційні 

тощо пільги), на отримання яких вони розраховують. Через оплату їх послуг 

за державні кошти приватні ЗОЗ повинні будуть обов’язково проходити 

процедуру відкритих торгів, беручи участь у публічних закупівлях в якості 

учасників відповідно до однойменного Закону України від 25 грудня 

2015 року [138]. Через це надважливого значення для приватних ЗОЗ набуває 

організація правової роботи на підприємстві, що полягає в якісній підготовці 

усіх документів, проведенні договірної, претензійної, позовної та іншої 

роботи тощо. У випадку якісного, повного та своєчасного оформлення 

документів та дотримання усіх передбачених законодавством процедур у 

порушників та потенційних злочинців залишається менше шансів для 

завдання шкоди інтересам суб’єкта господарювання (у даному випадку 

приватного ЗОЗ); 

13. У випадку віднесення ЗОЗ до суб’єктів малого підприємництва 

управління ними найчастіше здійснює власник майна (найчастіше, коли 

приватний ЗОЗ утворюється без отримання статусу юридичної особи і 

реєструється як громадянин підприємець) або власник найбільшої частки у 

майні суб’єкта (найчастіше, коли приватний ЗОЗ утворюється у формі ТОВ). 

Часто ця особа має медичну освіту і сама надає медичні послуги, чергуючи їх 

із здійсненням управління та веденням бухгалтерського обліку, підготовкою 

та поданням фінансової звітності тощо); 

14. У випадку віднесення приватного ЗОЗ до суб’єктів великого та 

середнього підприємництва, ними найчастіше обирається форма ПАТ (рідше 

ПрАТ). Як і в інших АТ вищим органом управління є загальні збори 

акціонерів. В інших АТ поточним органом управління може бути як 
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одноособовий орган – керуючий, президент тощо, так і колегіальний – 

правління чи рада директорів, рада керуючих тощо, а в приватних ЗОЗ в 

абсолютній більшості випадків поточне управління усіма справами 

здійснюється головним лікарем, який одночасно є і лікарем, і менеджером. За 

аналогією із пропозиціями вчених щодо сфери освіти необхідно 

запропонувати приватним ЗОЗ обирати (призначати) в якості своїх 

керівників осіб, які мають медичну освіту і в цілому знають особливості 

медичної сфери, проте у більшій мірі є фахівцями з менеджменту, управління 

та права. Можна розглядати варіант, коли головним лікарем буде обрано 

(призначено) поважного доктора медичних наук, професора, який має 

значний практичний досвід у сфері медицини, а його першим заступником – 

особу, яка в якості другорядної має середньоспеціальну чи вищу медичну 

освіту, а в якості основної має значний досвід управління підприємством і 

відповідну освіту; 

15. У випадку віднесення приватного ЗОЗ до суб’єктів надвеликого 

підприємництва (наприклад, коли такий ЗОЗ входить до складу об’єднання 

підприємств або на його основі утворюється об’єднання підприємств) 

організаційно-господарські, а в їх межах господарсько-управлінські 

правовідносини виникнуть як з приводу управління всередині самого 

закладу, як між закладом та державою, так і між закладами, які будуть один 

по відношенню до іншого головним та залежним (холдинговою компанією та 

корпоративним підприємством тощо). У цьому випадку корпоративне 

управління може спиратися у більшій мірі на імперативні, або ж навпаки – на 

диспозитивні методи управління в залежності від організаційно-правової 

форми об’єднання підприємств у сфері медицини: у випадку утворення 

потужного медичного центру у формі асоціації, корпорації, консорціуму 

головне підприємство буде здійснювати управління іншими і власне усім 

об’єднанням через механізми координації їх спільної діяльності. У випадку 

утворення консорціуму одним із його учасників нарівні із приватними ЗОЗ 

буде установа банку, що надасть переваги у відкритті та веденні рахунків 
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приватних ЗОЗ - учасників консорціуму, а також отриманні ними кредитів, 

пільгового користування різноманітними банківськими інструментами тощо. 

Управління об’єднанням підприємств за участі приватних ЗОЗ, утвореним у 

формі концерну або холдингової компанії здійснюється у переважній 

більшості імперативними методами, що дозволяють швидко досягати 

потрібного результату. 
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РОЗДІЛ 3. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВІДНОСИНАХ ЗА УЧАСТІ 

ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

 

3.1. Загальна характеристика, підстави та види відповідальності за 

порушення законодавства та/або договорів у галузі медицини 

 

 

Суспільна важливість сфери медицини викликала підвищені вимоги до 

суб’єктів господарювання, які надають послуги у ній. Виконання функцій 

держави із захисту життя і здоров’я населення, забезпечення 

епідеміологічного добробуту населення у більшій мірі покладається на ЗОЗ. 

За це держава в якості подяки могла б надавати певні пільги і привілеї. 

Частково це може бути зроблено у межах ДПП. Проте допускати будь-які 

суб’єкти до життя і здоров’я населення є невірним. Цим викликана наявність 

значної кількості процедур легітимації для ЗОЗ. Раніше було проаналізовано 

порядок ліцензування та акредитації, державної реєстрації (створення) ЗОЗ, 

атестації медичних працівників. Підвищені вимоги до процесів утворення і 

легітимації, а також діяльності ЗОЗ викликають застосування заходів 

підвищеної відповідальності до ЗОЗ та/або їх співробітників. Приватні ЗОЗ 

підлягають перевіркам різноманітних державних органів у межах їх 

компетенції у першу чергу. Крім цього, діяльність приватних ЗОЗ посилено 

контролюється різноманітними громадськими організаціями. 

У випадку невиконання чи неналежного виконання ЗОЗ своїх 

зобов’язань перед державою і громадянами на підставі закону, суб’єктами 

господарювання та громадянами на підставі договору може настати 

юридична відповідальність певного виду. Зазвичай юридична 

відповідальність передбачає несення або зазнання порушником певних 

негативних наслідків чи негараздів, державного, соціального чи іншого 
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примусу тощо. Наприклад, під господарською відповідальністю розуміється 

перенесення господарським органом несприятливих економічних наслідків 

безпосередньо в результаті застосування передбачених до нього законом 

санкцій (заходів відповідальності) економічного характеру [15, с. 601]. Під 

господарським органом у даному випадку мається на увазі суб’єкт 

господарювання. У теорії господарського права та на практиці виділяється 

декілька (близько десяти) основних форм господарсько-правової 

відповідальності, хоча у ГК України законодавець закріпив лише чотири, 

назвавши їх видами господарсько-правових санкцій [11, с. 326-327]. 

Господарсько-правові санкції у своїй сутності є переважно економічно-

юридичними. Тому в законодавстві визначення «економічні» і «майнові» 

можуть вживатися як тотожні. Термін «економічні санкції» означає, що за 

змістом господарсько-правова відповідальність є економічною. Це 

негативний економічний вплив на правопорушника з метою стимулювання 

виконання ним зобов’язання. Термін «майнові санкції» є юридичним 

еквівалентом попереднього терміну і означає, що з точки зору форми 

господарсько-правова відповідальність є юридичною відповідальністю 

[200, с. 318-319]. 

Господарська відповідальність є основним видом відповідальності, що 

може застосовуватися до суб’єктів господарювання – приватних ЗОЗ. Крім 

неї у сфері охорони здоров’я може застосовуватися відповідальність інших 

видів. Проте є одна законодавча неузгодженість або помилка, на яку треба 

звернути увагу. 

Так, згадувані у роботі Основи законодавства України про охорону 

здоров’я містять статтю 80 «Відповідальність за порушення законодавства 

про охорону здоров’я», яка є останньою у цьому НПА. Цією статтею 

зазначено, що особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров’я, 

несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із 

законодавством [78]. Виходячи із наведеної норми, випливає, що у сфері 

медицини застосовується лише цивільна, адміністративна або кримінальна 
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відповідальність. Проте на сьогодні набагато більше видів відповідальності 

може бути застосовано у будь-якій сфері економіки та громадського життя. 

Не виключенням є і сфера медицини. Навряд чи тут можна говорити про 

якісь навмисні дії законодавця чи змову вчених-цивілістів. Основи 

законодавства України про охорону здоров’я було прийнято на рівні Закону 

України аж 19 листопада 1992 року і затверджено підписом Президента 

Л.М. Кравчука. У названу статтю 80 не було внесено жодної зміни чи 

доповнення. Тобто цей НПА і зокрема названа норма зі статті 80 серйозно 

застаріли. Діагностуючи систему права колишнього СРСР, можна визнати її 

серйозно хворою у бік гіпертрофії кримінального права та кримінального 

покарання за злочин. У ті часи багато в чому теорія юридичної 

відповідальності за наявності порушення у першу чергу мала дати відповідь 

на питання «чи наявний склад злочину?». За позитивної відповіді наставала 

кримінальна відповідальність. У випадку негативної відповіді ставилося 

питання «чи наявний склад адміністративного проступку?». Тобто 

адміністративна відповідальність розглядалася в якості попередження 

відповідальності кримінальної. А в випадку, коли і тут була відповідь 

негативна – автоматично вважалося, що настає цивільна відповідальність. 

Вважалося, що всі дії, які не підпадають під покарання заходами 

кримінальної відповідальності та заходами адміністративної 

відповідальності, – обов’язково підпадають під дію цивільно-правової 

відповідальності. До нас на невідповідність аналізованої статті 80 звернула 

увагу А.В. Симонян, яка зазначила, що враховуючи, що суб’єкти медичної 

практики є суб’єктами господарювання, то за порушення законодавства щодо 

медичної практики зазначені суб’єкти мають нести, у першу чергу, 

господарсько-правову відповідальність [179, с. 169]. І господарська 

відповідальність має застосовуватися не лише до ЗОЗ, але й до їхніх 

контрагентів та інших учасників відносин у сфері медицини та за участі 

приватних ЗОЗ. 
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Ще однією застарілою неточністю названої норми є вказівка на «осіб, 

винних у порушенні законодавства про охорону здоров’я». Але ж вина – це 

одна із умов суб’єктивної сторони злочину чи правопорушення, яка 

характеризується умислом чи необережністю. Для кваліфікації злочину 

обов’язковим є визначення його складу, а вина є обов’язковою складовою 

обов’язкової для злочину суб’єктивної сторони. А, наприклад, для настання 

відповідальності за вчинення господарського правопорушення наявність 

складу правопорушення вишукувати чи доводити не потрібно. Як зазначає 

Т.Г. Попович, суб’єкт господарювання чи будь-який учасник відносин у 

сфері господарювання, що постраждав від дій чи бездіяльності свого 

контрагента чи іншого порушника, не зобов’язаний доводити його вину, 

адже порушник і так в силу закону та/або договору нестиме відповідальність 

[89, с. 173-174]. Підставою господарсько-правової відповідальності є сам 

факт правопорушення без прив’язки до ставлення до нього порушника. А 

тому доведення вини, власне як і її наявність не є обов’язковими. Така сама 

ситуація і з частиною порушень цивільно-правового законодавства. 

Отже, у ході дослідження ми підійшли до важливого питання, що 

полягає у визначенні підстав застосування заходів відповідальності. Як 

вказувалося раніше, у кримінальному та адміністративному праві підставою 

для застосування до порушника заходів відповідальності є вчинене ним 

протиправне діяння (злочин або проступок чи інший вид правопорушення), 

його причинно-наслідковий зв’язок із наслідками в сукупності із 

психологічним ставленням порушника до скоєного. Тобто має місце 

визначення усіх об’єктивних і суб’єктивних ознак. Частина правопорушень у 

цивільному праві також передбачає визначення складу правопорушення. 

Стосовно іншої частини застосовуються правила, аналогічні тому, що є у 

господарському праві. 

Статтею 218 ГК України визначено, що підставою господарсько-

правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним 

правопорушення у сфері господарювання [16]. Тобто тут не потрібно 
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вишукувати елементи та доводити наявність складу правопорушення, як це 

обов’язково має місце у кримінальному та адміністративному праві. 

У теорії права зазвичай виділяють 2 групи підстав відповідальності – 

юридичні і фактичні. Перші визначаються правовими документами, що 

характеризують певну поведінку суб’єкта господарювання або учасника 

відносин у сфері господарювання як протиправну і передбачають за неї 

форму і розмір відповідальності. Перші зазвичай визначаються законом і 

договором. Другі (фактичні) випливають із певних життєвих ситуацій, що 

характеризуються законом і договором як неправомірні [15, с. 601]. 

Юридичні підстави найбільш очевидно проявляються саме у 

господарському праві. А тому відповідальність приватних ЗОЗ перед людьми 

та суб’єктами господарювання, що визначається нормами договорів між 

ними, можна назвати договірною. Натомість відповідальність перед іншими 

людьми та суб’єктами господарювання, з якими не було укладено жодного 

договору, та перед державою настає в силу порушення норм закону. А тому 

така відповідальність приватних ЗОЗ може бути визнана позадоговірною. 

Повертаючись до статті 80 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я, слід зазначити, що тут має місце неточне визначення суб’єкта 

порушення та неповне визначення видів відповідальності. Використання на 

позначення суб’єкта правопорушення слова «особи» в цілому є виправданим, 

оскільки під цей термін можна підвести і суб’єкти господарювання, і 

держави та інші держави, і громадян України та іноземців, що не мають 

статусу юридичної особи. Під цим терміном можна розуміти й об’єднання 

названих суб’єктів. Терміни «юридична особа» і «фізична особа» 

використовуються у цивільному праві на позначення суб’єкта. У 

господарському праві ці терміни використовуються нечасто і в основному на 

позначення лише однієї із багатьох характеристик суб’єкта, й аж ніяк не на 

позначення самого суб’єкта, як це помилково і досі робиться у науці 

цивільного права. У міжнародному та європейському праві та законодавстві 

на позначення корпоративних суб’єктів давно використовуються терміни 
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«company», «corporation», «enterprise», «LTD» тощо. А на позначення так 

званої «фізичної особи» вже багато десятиліть використовуються терміни 

«людина» – man, person; «громадянин» – citizen; «комерсант» – merchant, 

businessman. На підтвердження згадаємо Загальну декларацію прав людини – 

Universal Declaration of Human Rights [37]. Тобто Декларація є актом з прав 

людини, а не з прав фізичних осіб (виділення наше, Є.Р.). Проте термін 

«особа» без уточнення яка особа, як вказувалося вище, має право на 

знаходження в українському НПА, зокрема з питань охорони здоров’я 

[27, с. 114-115]. 

Вказівку на вину порушника законодавства про охорону здоров’я 

необхідно змінити більш універсальним визначенням. Так, вдалою виглядає 

конструкція, в якій буде відсутньою і вказівка на вину порушника, і термін 

«особа». Можна запропонувати формулювання на зразок: «За порушення 

законодавства про охорону здоров’я може бути передбачено…» або 

«Порушники законодавства про охорону здоров’я несуть…». Цим буде 

підкреслено можливість застосування санкцій до порушника законодавства у 

сфері медицини незалежно від того чи навмисно, чи ненавмисно, з 

дотриманням чи без дотримання усіх можливих пересторог було вчинено 

певне правопорушення. Державу і постраждалу сторону не повинно цікавити 

ставлення порушника до скоєного ним. Особливо сказане стосується 

договірної відповідальності, яка настає внаслідок невиконання чи 

неналежного виконання приватним ЗОЗ або його контрагентом – людиною 

чи суб’єктом господарювання умов договору про надання певних медичних 

послуг. 

У сфері, в якій діють приватні ЗОЗ, наявна значна кількість суспільних 

відносин, в яких беруть участь різні суб’єкти. Тому по відношенню до них 

можуть бути застосовані санкції та заходи відповідальності із 

різногалузевого законодавства. На сьогодні теорією права і законодавством 

передбачено значну кількість видів відповідальності. Серед них найбільш 

поширеними є кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, 
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господарсько-правова, майнова, дисциплінарна відповідальність. Можна 

виділити відповідальність за видами відносин, в яких суб’єкт 

відповідальності бере участь. Наприклад, серед науковців та практиків часто 

застосовуються терміни «корпоративна відповідальність» (на позначення 

відповідальності у сфері діяльності корпоративних суб’єктів 

господарювання), відповідальність у сфері зовнішньоекономічної діяльності, 

внутрішньогосподарська відповідальність тощо. 

У зв’язку із наведеним уявляється більш вірним не доповнювати норму 

наведеної вище статті 80 Основ законодавства України про охорону здоров’я 

іншими крім цивільної, адміністративної та кримінальної видами 

відповідальності, а навпаки – прибрати і їх. Додання до наведених трьох 

інших відомих видів відповідальності призведе до невиправданого 

розширення останньої статті названого НПА, а також до потреби постійно 

відслідковувати появу нових видів відповідальності за різними критеріями. 

Потрібно максимально спростити аналізовану норму, прибравши із неї слова 

«цивільну, адміністративну або кримінальну». У такому випадку з 

урахуванням скасування вказівки на вину норма отримає вигляд: 

«Порушники законодавства про охорону здоров’я несуть відповідальність 

згідно із законодавством» [27, с. 115]. 

У сфері діяльності приватних ЗОЗ застосовуються різні види 

відповідальності до значної кількості різних суб’єктів. У зв’язку із цим 

відповідальність можна вважати комплексною. Так, за невиконання чи 

неналежне виконання ЗОЗ умов договору про надання медичних послуг 

співробітниками певного суб’єкта господарювання перший несе 

господарсько-правову договірну відповідальність. Одночасно із цим 

безпосередній надавач медичної послуги – лікар чи інший медичний 

працівник може нести цивільну, дисциплінарну, адміністративну, 

кримінальну чи іншу відповідальність. Усе залежатиме від діяння чи 

бездіяльності порушника і від завданої життю, здоров’ю чи іншим інтересам 

шкоди. 
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Вітчизняні дослідники виділяють і досліджують поняття медичної 

помилки, яке розуміють в якості обставин, що містять елементи халатності, 

недосконалості медичної науки, недостатньої кваліфікації медичного 

працівника [8, с. 49]. Але виходячи із такого розуміння, відповідальність 

разом із непідготовленим працівником і суб’єктом господарювання мають 

розділити і кадрові співробітники та керівництво ЗОЗ, які не виявили або 

навмисно приховали відсутність необхідних компетентностей у працівника 

при прийомі на роботу та безпосередньо при виконанні ним функціональних 

обов’язків. 

Відносно найменшою за наслідками для порушника є цивільно-правова 

відповідальність. Вона застосовується до медичних працівників, які не 

виконали свої професійні обов’язки чи виконали їх неналежним чином. 

Цивільно-правова відповідальність у сфері діяльності приватних ЗОЗ має 

договірний характер. Договір може бути укладений між приватним ЗОЗ та 

іншим суб’єктом господарювання чи людиною. Цей договір може мати 

класичну форму у вигляді єдиного документу, роздрукованого на папері і 

скріпленого підписами сторін та часто й печатками. Хоча сьогодні 

законодавством надано суб’єктам господарювання дозвіл не використовувати 

печатки, проте переважна їх більшість печатки використовує. Проте часто 

договір носить характер усної домовленості. Найчастіше це трапляється у 

випадку, коли другою стороною договору є людина, що не є суб’єктом 

господарювання. Відповідальність настає після доведення у суді провини 

конкретного виконавця зобов’язання (працівника приватного ЗОЗ). 

Постраждала сторона може подавати два різні позови – до приватного ЗОЗ та 

безпосередньо до лікаря, який допустив порушення. У випадку доведення 

провини лікаря приватний ЗОЗ може понести санкції будь-якого виду крім 

кримінально-правових. Зокрема, ЗОЗ може понести і цивільно-правову 

відповідальність, адже частиною першою статті 1172 ЦК України 

«Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім 

працівником чи іншою особою» передбачено, що «юридична або фізична 
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особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним 

своїх трудових (службових) обов’язків» [197]. А до лікаря може бути 

застосовано цивільно-правову відповідальність перед людиною-пацієнтом чи 

іншим споживачем медичних чи фармацевтичних послуг. Але одночасно цей 

лікар може понести і будь-яку іншу відповідальність перед самим приватним 

ЗОЗ та перед державою. Цивільно-правова відповідальність може бути 

понесена внаслідок домовленості між сторонами договору у сфері медицини 

або за рішенням суду. 

Особливістю цивільно-правової відповідальності лікарів ЗОЗ і, 

відповідно, самих ЗОЗ, є необхідність доведення наявності вини з боку 

лікаря. Вона може бути у формі умислу (рідше, але трапляється, коли лікар 

продає пацієнту дорогі ліки неналежної якості або дорогі ліки, що можуть 

нашкодити саме цьому пацієнту) або необережності (настає частіше, коли 

лікар недооцінює небезпеку або переоцінює свої можливості чи можливості 

пацієнта). У цьому полягає головна її відмінність від господарсько-правової 

відповідальності ЗОЗ. Також другою важливою відмінністю є необхідність 

доведення складу правопорушення чи делікту. Особливої уваги крім 

суб’єктивної сторони правопорушення, основним елементом якої є вина, 

потребує й об’єктивна сторона правопорушення, що полягає у необхідності 

доведення причинно-наслідкового зв’язку між діями чи бездіяльністю ЗОЗ 

та/або лікаря та негативними наслідками. Постраждала сторона повинна 

довести, що тяжкі наслідки чи шкода її майновим чи немайновим інтересам 

настали саме внаслідок дій чи бездіяльності порушника. Якщо їй цього не 

вдається, то і цивільно-правової відповідальності ані медичного працівника, 

ані ЗОЗ не буде. Їм не заборонено доводити свою невинуватість. Більше того, 

це є їхнім правом. Порушник може бути звільнений від відповідальності у 

разі настання обставин, що характеризуються законодавством як форс-мажор 

або дія непереборної сили. Загальні питання застосування до порушника 

санкцій цивільно-правової відповідальності визначено главою 82 

ЦК України. 
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Цивільно-правова відповідальність зазвичай вважається більш м’якою 

у порівнянні із іншими видами відповідальності. Більш жорсткою зазвичай 

вважається адміністративна відповідальність. Таку відповідальність можуть 

нести як суб’єкти господарювання, зокрема приватні ЗОЗ, так і їх 

співробітники. Відповідальність часто може наступати не за помилки чи 

надання неякісної послуги, а через бездіяльність. С.Б. Булеца логічно 

припускає, що коли здійснення тієї або іншої дії стає одночасно правом 

лікаря і його обов’язком перед пацієнтом, то домінувати в конкуренції 

співвідношення прав і обов’язків буде обов’язок лікаря [9, с. 115]. 

Адміністративну відповідальність врегульовано КУпАП. Частиною 

першою статті 9 цього НПА адміністративне правопорушення (проступок) 

визнано протиправною, винною дією чи бездіяльністю, а частиною другою 

проголошено, що адміністративна відповідальність за правопорушення, 

передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером 

не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності [44]. 

А отже, адміністративна відповідальність співробітника приватного ЗОЗ 

настає лише за наявності вини, а отже і за доведеності складу 

правопорушення. При цьому сам КУпАП вказує на можливість застосування 

більш жорсткої – кримінальної відповідальності; а адміністративна 

відповідальність застосовується у випадку, коли порушення не тягнуть за 

собою кримінальної відповідальності. 

Важливість для держави сфери охорони здоров’я частково 

підтверджується тим, що в особливій частині КУпАП на найпершому місці 

наведено главу 5 «Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і 

здоров’я населення». По відношенню до співробітників та/або керівників 

приватних ЗОЗ може бути застосовано відповідальність за вчинення 

наступних адміністративних правопорушень: «Порушення санітарних норм» 

(стаття 42); «Продаж лікарських засобів без рецепта у заборонених 

законодавством випадках» (стаття 42-4); «Незаконні виробництво, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або 
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психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах» (стаття 44); 

«Порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних 

працівників під час здійснення ними професійної діяльності» (стаття 44-2); 

«Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації 

і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів» (стаття 

45-1); «Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття 

народною медициною (цілительством)» (стаття 46-2) [44]. Проте незважаючи 

на місцезнаходження глави із відповідними правопорушеннями сама 

відповідальність недостатньо жорстка. А тому вагоме значення вона матиме 

у випадку застосування в комплексі із іншими видами відповідальності або у 

випадку, коли не усунення порушення чи допущення повторного порушення 

може призвести до настання більш жорсткої адміністративної, а то й 

кримінальної відповідальності [27, с. 117]. 

Крім наведених видів порушень приватні ЗОЗ та їхні працівники 

можуть вчиняти й інші адміністративні правопорушення, що зазіхають на 

загальний порядок ведення господарської діяльності, нормальне 

функціонування фінансової сфери, інтереси конкурентів та споживачів тощо. 

Часто до власників майна та керівників приватних ЗОЗ можуть бути 

застосовані санкції за ухилення від повернення виручки в іноземній валюті 

(стаття 162-1 КУпАП), порушення порядку ведення податкового обліку, 

надання аудиторських висновків(стаття 163-1 КУпАП), Неподання або 

несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до 

сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) (стаття 163-2 КУпАП), 

порушення порядку провадження господарської діяльності (стаття 164 

КУпАП), порушення порядку подання декларації про доходи та ведення 

обліку доходів і витрат (стаття 164-1 КУпАП), недобросовісну конкуренцію 

(стаття 164-3 КУпАП), несвоєчасне здавання виторгу (стаття 164-4 КУпАП), 

порушення законодавства з фінансових питань (стаття 164-2 КУпАП), 

порушення законодавства про закупівлі (стаття 164-14 КУпАП). Кожен із 

наведених складів правопорушень є важливим і стоїть на захисті інтересів 
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держави, громадян і суб’єктів господарювання від неякісної або нечесної 

роботи приватних ЗОЗ та/або їх працівників, а також захисту інтересів самих 

приватних ЗОЗ від протиправних дій громадян та/або своїх контрагентів - 

суб’єктів господарювання. Важливий склад правопорушення описано у статті 

164 КУпАП, диспозицією якої передбачено провадження господарської 

діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без 

одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, 

що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів 

господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без 

одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його 

одержання передбачене законом [44]. Санкція частини першої статті є 

достатньо значною як для суб’єкта малого підприємництва – штраф від однієї 

тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. І це 

лише частина санкції. Інша частина санкції передбачає можливість 

конфіскації виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, 

одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення 

[44]. А вартість обладнання тощо може бути набагато більшою, ніж штраф у 

2 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Диспозиція частини 

другої цієї статті передбачає повторність та отримання доходу у великих 

розмірах. За це правопорушення санкція статті передбачає штраф від двох 

тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а 

конфіскація виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і 

грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного 

правопорушення стає обов’язковою [44]. Видається, що такі штрафні санкції 

є достатньо чутливими для будь-якого суб’єкта господарювання у сфері 

медицини. Вони мають виступати стимулом для виконання вимог щодо 

ліцензування та отримання спеціальних дозволів приватним ЗОЗ. А 

можливість посилення санкцій за повторність і особливо – застосування 

конфіскації в обов’язковому порядку має сприяти проходженню легітимації 
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приватними ЗОЗ чітко у межах закону, як було описано у підрозділах 2.1 і 2.2 

роботи. 

Найбільш жорсткими санкціями серед тих, що можуть бути застосовані 

до власників майна, керівників чи працівників приватних ЗОЗ, є 

кримінально-правові санкції. Останнім часом у працях окремих юристів 

висловлюються думки щодо запровадження «кримінальної відповідальності 

юридичних осіб». Більше того, сьогодні у КК України наявний розділ XIV
1
 

Загальної частини «Заходи кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб», а статтею 96
6
 «Види заходів кримінально-правового 

характеру, що застосовуються до юридичних осіб» передбачено, що до 

суб’єктів господарювання у рамках кримінального провадження може бути 

застосовано штраф, конфіскацію майна, ліквідацію [50]. Проте на нашу 

думку, і дії законодавця із включення названого розділу до КК України і 

наведені погляди є хибними і такими, що суперечать принципам усіх наявних 

в Україні галузей права. У першу чергу, теорія кримінального права і 

КК України передбачають, що суб’єктом злочину є людина – фізична осудна 

особа. А отже, поширення кримінальної відповідальності на суб’єкти 

господарювання потребує кардинальної зміни основних засад кримінального 

права. Так само у випадку запровадження такої відповідальності потрібно 

буде змінювати і господарське законодавство в частині зміни підстав 

відповідальності та прирівняння суб’єкта господарювання до людини. Через 

усе вказане пропонуємо навіть не розглядати питання щодо застосування 

кримінальної відповідальності до суб’єктів господарювання у сфері 

медицини. Ті самі ліквідацію суб’єкта господарювання, штраф чи 

конфіскацію майна може бути застосовано і в межах іншої відповідальності, 

яка існує достатньо давно і не викликає полеміки і не породжує суперечки. 

Загальні положення кримінальної відповідальності щодо можливого її 

застосування до посадових осіб чи керівників приватних ЗОЗ визначено у 

розділі ІІ Особливої частини «Злочини проти життя і здоров’я особи». Серед 

найбільш поширених складів злочинів, які можуть вчиняти працівники 
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приватних ЗОЗ, можна назвати наступні злочини. Стаття 131 «Неналежне 

виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби» може 

бути застосована у випадку неякісного забезпечення ЗОЗ обладнанням та 

устаткуванням, дизенфікуючими та іншими засобами, а також роботи 

недостатньо підготовлених медичних працівників. Видається, що головною 

проблемою тут може бути фінансове забезпечення діяльності ЗОЗ, адже 

навряд чи скоєння такого злочину можливе у достатньо матеріально 

забезпеченому ЗОЗ. Відповідальність за злочин, визначений статтею 132 

«Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення 

зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 

хвороби» несуть службові особи приватного ЗОЗ. І хоча тут відносини 

напряму не пов’язані із господарською діяльністю ЗОЗ, проте такі дії можуть 

завдати шкоду його репутації і виступити негативною рекламою на 

конкурентному ринку медичних послуг [154, с. 534]. 

Крім наведених складів злочинів у розділі ІІ Особливої частини 

«Злочини проти життя і здоров’я особи» містяться два склади злочинів, які 

стоять на захисті інтересів саме ЗОЗ від непрофесійних і злочинних дій 

потенційних протизаконних конкурентів. До цих складів злочинів можна 

віднести незаконне проведення аборту (стаття 134 КК України) і незаконна 

лікувальна діяльність (стаття 138 КК України). Завдяки наявності цих двох 

складів злочинів держава може хоча б якось боротися із виконанням функцій 

медичних працівників сторонніми особами, які не мають медичної освіти, а 

також із шахрайськими організаціями. 

Наступні чотири склади злочинів (передбачені статтями 139 

«Ненадання допомоги хворому медичним працівником», 140 «Неналежне 

виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним 

працівником», 141 «Порушення прав пацієнта» і 145 «Незаконне 

розголошення лікарської таємниці») у меншій мірі пов’язані із 

господарською діяльністю приватного ЗОЗ й у більшій мірі – із 
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виконавською дисципліною окремих службових осіб і лікарів, а також із 

якістю підбору кадрів [171]. Як і в випадку зі злочином, передбаченим 

статтею 132, скоєння цих злочинів співробітниками приватного ЗОЗ може 

призвести до завдання шкоди діловій репутації такого закладу і втраті 

потенційних клієнтів. Відомо, що негативна інформація про суб’єкт 

господарювання спроможна багато років супроводжувати такий суб’єкт і 

завдавати йому збитків. Великі промислові та інші суб’єкти господарювання 

можуть відмовитися від укладання договорів на медичне обслуговування 

своїх співробітників ЗОЗ, співробітники якого скоювали наведені вище 

злочини. 

Чи не найбільш резонансним у діяльності будь-якого ЗОЗ є злочин, 

передбачений статтею 139 «Ненадання допомоги хворому медичним 

працівником». І хоча суб’єктом злочину є медичний працівник, а не ЗОЗ, 

скоєння цього злочину може бути пов’язано із політикою діяльності 

останнього. Часто в екстрених випадках до приватних ЗОЗ можуть 

потрапляти особи, чиї життя і здоров’я знаходяться під серйозною загрозою. 

Якщо приватний ЗОЗ відмовляється надавати безкоштовну допомогу, то крім 

кримінальної відповідальності його співробітника сам ЗОЗ може позбутися 

своїх клієнтів і контрагентів. Такі справи мають особливо гострий резонанс у 

суспільстві. Тому поточна управлінська діяльність приватним ЗОЗ має бути 

достатньо гнучкою щоб, з одного боку забезпечити економічну 

рентабельність, а з іншого – у гонитві за прибутками не забути своє пряме 

призначення і не втратити свою ділову репутацію. Стосовно порушення прав 

пацієнта (стаття 141 КК України), незаконного проведення дослідів над 

людиною (стаття 142 КК України), порушення встановленого законом 

порядку трансплантації органів або тканин людини (стаття 143 КК України) і 

насильницького донорства (стаття 144 КК України) приватний ЗОЗ повинен 

технічними засобами доводити невинуватість своїх співробітників, про що 

буде сказано у наступному підрозділі, а також сумлінно оформляти 

документи із пацієнтами, їх родичами та суб’єктами господарювання, що 
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укладають договори на лікування своїх співробітників та членів їхніх сімей 

[27, с. 119]. 

Отже, кримінальна відповідальність передбачає застосування найбільш 

жорстких заходів покарання до порушників. Проте її суб’єктами можуть бути 

медичні працівники, керівники та/або власники майна приватних ЗОЗ. У 

випадку вчинення названими особами менш тяжкого діяння по відношенню 

до споживачів, суб’єктів господарювання - контрагентів, інших суб’єктів 

господарювання та людей чи держави, до них можуть бути застосовані 

заходи адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної 

відповідальності. До самого ЗОЗ можуть бути застосовані адміністративно-

господарські або адміністративні санкції. Перші визначені ГК України та 

спеціальним законодавством, а другі – виключно останнім. Сам приватний 

ЗОЗ може нести різноманітні санкції господарсько-правової відповідальності, 

передбачені ГК України та спеціальними законами та підзаконними НПА. 

Найбільший ефект із впливу на поведінку порушника досягається при 

комплексному застосуванні санкцій до різноманітних суб’єктів одночасно – 

господарської та адміністративної до приватного ЗОЗ; кримінальної, 

адміністративної, дисциплінарної, цивільно-правової до його керівників 

та/або працівників. Проте лише законодавче визначення форми і розміру 

відповідальності за те чи інше правопорушення у діяльності приватного ЗОЗ 

ще не свідчить про застосування санкцій до порушників. А тому не менш 

важливе значення має процесуальний порядок застосування санкцій до 

порушників різногалузевого законодавства у відносинах за участю приватних 

ЗОЗ. 
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3.2. Процесуальний порядок застосування санкцій до порушників у 

сфері надання медичних послуг 

 

 

У попередньому підрозділі було визначено, що у сфері надання послуг 

приватними ЗОЗ суб’єктами, до яких можуть бути застосовані санкції, є як 

самі такі заклади, так і їх контрагенти, споживачі, а також їх співробітники 

та/або власники майна. До них можуть застосовуватися різні за своєю 

правовою природою санкції. Їх застосування можливе після проходження 

спеціального процесуального чи процедурного порядку, передбаченого для 

кожного виду відповідальності. Згідно із предметом роботи основна увага 

має бути приділена саме пошуку, визначенню й удосконаленню заходів 

захисту інтересів приватних ЗОЗ від протиправних дій усіх інших учасників 

правовідносин із ними. У випадку скоєння злочину або адміністративного 

проступку співробітниками чи власниками майна приватного ЗОЗ обов’язок 

визначення складу злочину чи правопорушення покладено на співробітників 

правоохоронних органів – органи Національної поліції України, прокуратуру, 

спеціальні комісії чи комітети із захисту прав та інтересів держави і 

громадян. Для застосування цих видів відповідальності відповідна посадова 

особа повинна також довести вину у формі умислу або необережності. Саме 

вина є обов’язковим елементом суб’єктивної сторони злочину чи 

адміністративного правопорушення (проступку). У цьому випадку приватний 

ЗОЗ має бути зацікавлений в об’єктивній оцінці ситуації збоку 

правоохоронних органів. Якщо співробітник дійсно скоїв злочин чи 

проступок, то перед керівництвом ЗОЗ постане два питання: «Чи потрібно 

надалі продовжувати трудові чи інші стосунки із таким співробітником?»; 

«Як можна швидко і з мінімальними втратами для ділової репутації 

відшкодувати завдані збитки суб’єктам господарювання - контрагентам, 

споживачам, державі?». Друге питання для приватного ЗОЗ є набагато 

важливішим. У цих випадках досудове слідство проводитиметься згідно із 
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кримінально-процесуальним або адміністративно-процесуальним 

законодавством стосовно особи-порушника. Але при цьому потерпілий може 

подати цивільний позов як до безпосереднього порушника, так і до 

приватного ЗОЗ. Так само і суб’єкт господарювання - контрагент або 

споживач послуг приватного ЗОЗ може звернутися із претензією саме до 

останнього, оскільки укладав договір із ним, а не із співробітником, через 

недбалість якого зазнав негативних наслідків. 

У наведених вище випадках важливим доказом у справі доведення 

вини чи невинуватості лікаря може бути висновок експертів – незалежних 

лікарів, що працюють в інших лікарнях. Такий висновок має робитися на 

підставі медичної картки, історії хвороби та інших документів. І чи не 

найголовнішим доказом як на користь лікаря, так і навпаки можуть бути 

відеоматеріали з кабінету лікаря. Сьогодні у значній кількості приватних ЗОЗ 

застосовуються відеокамери. Це робиться як із метою забезпечення фізичної 

безпеки та профілактики прямих розбійних нападів і пограбувань, так і з 

метою захисту ділової репутації ЗОЗ. Крім цього за допомогою камер 

власники майна та керівники приватних ЗОЗ забезпечують собі фінансовий 

захист від можливого уникнення фіксування надання послуг окремими 

лікарями та фахівцями. Але ще більш важливу роль запис із відеокамери 

може відіграти у суді при вирішенні спору стосовно правильності, повноти та 

точності виконання лікарем своїх зобов’язань за договором. При цьому якщо 

незалежна лікарська комісія на основі відео може надати загальну оцінку 

діям лікаря приватного ЗОЗ, то в суді адвокати іншої сторони можуть 

клопотати про виключення відеоматеріалів із числа доказів [73, с. 11]. 

Вважається, що інформація на сучасних носіях – флеш-картах, дисках тощо 

може бути легко змінена та/або підроблена. Тому в якості найбільш 

незаперечних доказів у суді визнаються магнітні відео- та аудіо- плівки. Хоча 

якість запису на них значно гірша за якість на сучасних цифрових носіях, 

проте факт зовнішнього втручання з метою підробки на такій плівці стане 

одразу помітним. Через названі причини можна рекомендувати приватним 
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ЗОЗ, які надають коштовні послуги, пов’язані із проведенням унікальних 

операцій, дублювати запис проведення таких операцій на плівковій 

відеоапаратурі. Такий запис у будь-якому випадку буде визнано в якості 

доказу у суді. 

Повертаючись до підстав відповідальності співробітників та самого 

ЗОЗ, слід навести думку А.В. Симонян стосовно того, що головним 

моментом, який було б доречно врегулювати за допомогою НПА, що 

спрямований на страхування відповідальності медичних працівників, є 

необхідність відшкодування шкоди постраждалому пацієнтові незалежно від 

вини медичного закладу, тобто закріплення відповідальності без вини. З 

огляду на існуючу практику найбільш вдалим способом впорядкування 

інституту компенсації спричиненої шкоди на сьогодні може стати 

запровадження системи, що не потребує пошуку конкретних винних осіб та 

доказу їхньої вини. Запровадження даної системи компенсації значною 

мірою впливає на кількість судових процесів, пов’язаних із відшкодуванням 

шкоди, у сторону зменшення [177, с. 211]. Останнє є особливо важливим з 

точки зору можливого скорочення строків розгляду господарських і 

цивільних спорів у межах держави і заощадження державних коштів, що 

витрачаються на функціонування судової системи. 

Господарсько-процесуальний порядок захисту майнових чи інших 

інтересів будь-кого із учасників відносин за участі приватного ЗОЗ 

передбачає необхідність проходження однієї або декількох стадій 

господарського процесу. А кожна стадія господарського процесу являє 

собою сукупність процесуальних дій, які здійснюються у визначеній логічній 

послідовності та спрямовані на досягнення процесуальної мети. Сьогодні 

процесуальний порядок визначено положеннями ГПК України в редакції від 

3 жовтня 2017 року. З цього приводу слід обмовитися що названу редакцію 

було розроблено і запропоновано народним депутатам цивільно-правовими 

школами України. Цей останній і чинний варіант ГПК України містить 

значну кількість негативних елементів (наприклад, повернення до застарілої 
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термінології на позначення суб’єктів господарювання; застосування замість 

відомих, зрозумілих і пророблених у теорії господарського права та практиці 

діяльності суб’єктів господарювання термінів «договір» та «угода» 

незрозумілого, не обґрунтованого наукою та не апробованого практикою 

терміну «правочин»). Проте у ньому є і позитиви. До числа останніх можна 

віднести обов’язковість проходження усіма учасниками господарського 

процесу процедури досудового врегулювання спору. 

Як вірно доводить Т.В. Степанова, – під учасниками господарського 

процесу варто розуміти суддю (колегію суддів) та осіб, які наділені законом 

процесуальними правами й обов’язками і можуть надати інформацію, 

необхідну для вирішення конкретної господарської справи. Терміни 

«учасники господарського судочинства», «особи, які беруть участь у справі», 

«суб’єкти процесуальних правовідносин», «суб’єкти процесу» можуть 

використовуватися лише як синоніми поняття «учасники господарського 

процесу», без протиставлення останньому ані за змістом, ані за структурою 

[183, с. 87]. І саме приватний ЗОЗ та його контрагенти є повноцінними 

учасниками господарського процесу. 

За критерієм можливості впливу на рух процесу (його порушення, 

зміни ходу або припинення) виділяють самостійних (ініціативних) та інших 

учасників господарського процесу. І саме до числа перших відносять суддю, 

позивача, відповідача, третіх осіб із самостійними вимогами на предмет 

спору, їх представників і прокурора [182, с. 64]. Приватний ЗОЗ, виступаючи 

позивачем, має визначені законодавством права і може ініціювати початок чи 

припинення певних процедур, може змінювати свою поведінку і спосіб 

захисту інтересів тощо. 

У ГПК України прямо не вказано на обов’язковість стадії досудового 

врегулювання господарського спору, а скрізь зроблено відсилку на закон. 

Для прикладу можна навести частину першу статті 19 «Основні положення 

досудового врегулювання спору», де зазначено, що сторони вживають 

заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або 
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у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом [17]. Пункт 6 

частини третьої статті 162 «Позовна заява» вказує, що позовна заява повинна 

містити відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору – у 

випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок 

урегулювання спору [17]. А пунктом 6 частини п’ятої статті 174 «Залишення 

позовної заяви без руху, повернення позовної заяви» передбачено обов’язок 

судді повернути подану заяву і додані до неї документи у разі, якщо до заяви 

не додано доказів вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадку, 

коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом [17]. Як видно, в усіх 

трьох наведених нормах ГПК України зроблено посилання на закон. Проте 

господарська процесуальна практика вказує на обов’язковість застосування 

стадії досудового або претензійного врегулювання спору. І суддя апріорі 

вважає, що така обов’язковість є у кожного господарського спору. А тому 

спори за участі приватного ЗОЗ не є винятковими, і їх учасники повинні 

проходити стадію досудового врегулювання [72]. О.М. Вінник нагадує про 

існування статті 222 ГК України «Досудовий порядок реалізації 

господарсько-правової відповідальності», якою учасники господарських 

відносин, що порушили майнові права або законні інтереси інших суб’єктів, 

зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення їм претензії чи звернення 

до суду [11, с. 325]. 

В ході досудового врегулювання приватний ЗОЗ повинен буде 

підготувати обґрунтовану претензію до контрагента, який не виконав чи 

неналежним чином виконав своє договірне зобов’язання, що призвело чи 

може призвести до завдання збитків. У претензії треба нагадати боржнику 

умови договору, в силу яких він повинен виконати зобов’язання, зокрема 

стисло описати ситуацію, що склалася, а також висловити вимогу щодо 

сплати боргу, відшкодування збитків, сплати штрафу, усунення недоліків 

поставленої продукції, проданої речі, виконаної роботи тощо. Нагадування 

боржнику про його зобов’язання повинно спиратися на умови договору та 

норми законодавства. Сама сума претензії повинна бути об’єктивно 
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розрахована і включати в себе не лише саму суму невиконаного 

зобов’язання, а й суми штрафних санкцій, які сам приватний ЗОЗ поніс чи 

може понести від виставлення по відношенню до нього претензій від інших 

контрагентів або від виставлення йому штрафних зобов’язань збоку держави. 

Також має бути прорахований розмір упущеної вигоди або не отриманого 

доходу. Так, у випадку поставки приватному ЗОЗ неякісного або бракованого 

медичного обладнання може бути втрачено багато часу на його ремонт чи 

заміну, можуть бути понесені додаткові витрати на його упакування, 

завантаження, перевезення тощо. А головне, протягом цього часу приватний 

ЗОЗ ризикує не виконати свої зобов’язання перед своїми контрагентами, 

наприклад, промисловим суб’єктом великого підприємництва в частині 

проведення якісного медичного обслуговування його співробітників. 

Логічним буде додати до претензії платіжну вимогу-доручення на всю суму 

претензії (зокрема це слід обов’язково робити по відношенню до боржника, 

який раніше не допускав порушень умов договору). Претензію повинен 

підписати головний лікар приватного ЗОЗ або особа, яка виконує його 

обов’язки під час його відсутності. Щоб боржник гарантовано отримав 

претензію, – її доцільно відправити кур’єром або замовним листом із 

повідомленням. У такому випадку боржник не зможе сказати, що не 

отримував претензії, а тому не відповів на неї. 

Як правило, боржник приватного ЗОЗ дає відповідь на претензію. 

Відповідь подається у письмовій формі та підписується керівником цього 

підприємства або громадянином-СПД, якщо контрагентом є останній. Часто 

боржник погоджується із наявністю заборгованості перед приватним ЗОЗ. 

Однак суму заборгованості він визнає меншу, ніж та, яку було зазначено у 

претензії приватним ЗОЗ – часто контрагент-боржник не погоджується на 

відшкодування упущеної вигоди чи неодержаного прибутку. 

У таких випадках приватний ЗОЗ повинен визначитися, чи 

задовільнитися йому тією сумою, яку погоджується виплатити боржник, чи 

звертатися із позовом до господарського суду. При цьому крім прогнозу 
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щодо можливого судового рішення юридична служба та/або керівництво 

приватного ЗОЗ повинні врахувати необхідність сплати судового збору, 

витрат на підготовку документів та участь власного фахівця або 

професійного адвоката у судових засіданнях, а також оцінити можливість 

невиконання боржником судового рішення, прийнятого на користь ЗОЗ. 

Також не варто відкидати можливість апеляційного і касаційного оскарження 

судового рішення та затягування відповідачем строків розгляду спору. 

У випадку коли контрагент-боржник зовсім не визнає претензії або не 

надасть відповіді на неї, у приватного ЗОЗ не буде кращого варіанту 

поведінки крім того, щоб звернутися із позовом до господарського суду. 

Одночасно в залежності від характеру порушення можна подавати скарги до 

державних правоохоронних органів, комітетів або комісій. 

У теорії права позовом визнається вимога позивача до відповідача про 

захист порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, 

яка подається до місцевого господарського суду і здійснюється у 

встановленій законом процесуальній формі. У нашому випадку позов 

повинен бути поданий приватним ЗОЗ у письмовій формі до господарського 

суду першої інстанції в межах його юрисдикції (підсудності). Найчастіше 

вона визначається за місцезнаходженням відповідача. 

Позовна заява має бути подана у письмовій формі і містити у собі 

реквізити господарського суду;реквізити усіх учасників справи; ціну позову; 

зміст позовних вимог; виклад обставин справи та наведення 

доказів;відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору; 

відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання 

позовної заяви (якщо вони мали місце); перелік документів та інших доказів, 

що додаються до заяви, а також тих, що не можуть бути подані разом із 

заявою [181]; попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які 

позивач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом 

справи;підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову 

(позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом 
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та з тих самих підстав. Про це свідчить стаття 162 ГПК України [17]. 

Особливу увагу процесуальне законодавство приділяє визначенню ціни 

позову. Регламентації цього питання присвячено статтю 163 ГПК України. У 

частині першій цієї статті зазначено, що ціна позову визначається: у позовах 

про стягнення грошових коштів – грошовою сумою, у позовах про визнання 

права власності на майно або його витребування – вартістю майна, у позовах, 

які складаються з кількох самостійних вимог, – загальною сумою всіх вимог 

[17]. До позову приватний ЗОЗ буде зацікавлений додати копії документів 

або самі документи, вказані у статті 164 ГПК України. 

Відповідач за позовною заявою має право подати до суду відзив, в 

якому крім загальних реквізитів викладає свої заперечення проти позову. З 

метою попередження затягування розгляду господарського спору, а з іншого 

боку – з метою забезпечення дотримання прав відповідача, суд встановлює 

строк подання відзиву, який не може бути меншим 15 днів з дня вручення 

ухвали про відкриття провадження у справі, проте інші учасники справи (у 

першу чергу позивач – приватний ЗОЗ) повинні отримати відзив не пізніше 

першого підготовчого засідання у справі [17]. 

Для якісного захисту своїх прав приватний ЗОЗ повинен забезпечити 

ефективну правову роботу. У першу чергу це стосується великих і потужних 

медичних центрів або фармацевтичних компаній, які належать до суб’єктів 

великого підприємництва. У складі таких суб’єктів серед інших відділів, 

підрозділів та служб обов’язково має бути утворений та функціонувати на 

професійній основі юридичний відділ. Приватний ЗОЗ, що належить до 

суб’єктів малого чи середнього підприємництва, безумовно, найчастіше не 

має і не повинен мати у своєму складі професійних юристів. У такому 

випадку він повинен мати укладений договір про надання різних юридичних 

послуг із консалтинговою фірмою чи професійним адвокатом. У крайньому 

випадку він повинен мати попередню домовленість про швидке укладання 

такого договору у випадку гострої потреби. Це потрібно саме для якісного 

відстоювання своїх інтересів у тому числі і в господарському суді, оскільки 
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лише подання позовної заяви ще не гарантує його задоволення суддею, так 

само як і не гарантує виконання судового рішення відповідачем. Практичні й 

теоретичні аспекти організації та здійснення правової роботи на підприємстві 

у науці господарського права було якісно обґрунтовано у роботах 

І.Є. Замойського [38], В.І. Коростея [47] та інших вчених. А до цього 

В.К. Мамутов започаткував вивчення нової навчальної дисципліни для 

юристів – «Організація правової роботи в народному господарстві» [58; 59]. 

Питання щодо організації правової роботи на підприємстві було 

піднято серед іншого також у зв’язку із тим, що статтею 166 ГПК України 

передбачено можливість надання позивачем відповіді на відзив, а статтею 

167 – право відповідача на заперечення [17]. Від якісної підготовки цих 

документів багато у чому залежатиме результат розгляду спору. Наведені 

можливості сторін уже на перших стадіях розгляду спору забезпечують 

дотримання принципів змагальності та рівності сторін. Хоча і на цьому не 

вичерпуються засоби захисту сторонами своїх прав у господарському суді. 

Так, відповідач у строк, передбачений для подання відзиву, може подати 

зустрічний позов з додержанням вимог, передбачених для позову. Зустрічна 

позовна заява, як і основна, може бути залишена без руху, повернена 

позивачу (відповідачу за основною заявою), йому також може бути 

відмовлено у відкритті провадження у справі. 

Остання редакція ГПК України крім значної кількості негативів 

містить й окремі позитивні можливості. Так, тепер законодавчо передбачено 

можливість врегулювання спору за участі судді. Зокрема таку назву отримала 

глава 4 розділу ІІІ «Позовне провадження» ГПК України. Ця глава є 

прогресивною новацією господарсько-процесуального законодавства. У цій 

процедурі суддя виступає медіатором. Він не може консультувати жодну зі 

сторін (як зазначається у пункті 7 статті 188 ГПК України – під час 

проведення врегулювання спору суддя не має права надавати сторонам 

юридичні поради та рекомендації, надавати оцінку доказів у справі [17]), 

проте може запропонувати сторонам можливий шлях мирного врегулювання 
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спору, як зазначено пунктом 5 статті 188 ГПК України [17]. Процедура 

врегулювання спору за участі судді є специфічною, оскільки не передбачає 

або навіть забороняє проведення фіксування і визначає конфіденційною 

інформацію, отриману суддею та учасниками під час врегулювання спору. 

Слід зазначити, що питанням медіації у сфері охорони здоров’я 

приділялася увага більш ніж десять років тому. Уже тоді вченими і в першу 

чергу практиками були виявлені переваги досудового врегулювання спорів за 

участі ЗОЗ [175]. Хоча тоді мова велася про досудову і позасудову медіацію. 

А можливість врегулювання спору за участю судді з’явилася зовсім недавно. 

Серед переваг процедури врегулювання спору за участю судді можна 

назвати зменшення кількості оскаржень і, відповідно, навантаження на 

судову систему; економію часу – процедура триває не більше тридцяти днів з 

дня постановлення ухвали про його проведення; економію коштів – позивачу 

повертається 50% судового збору. 

Видається, що названа процедура може бути корисною для приватного 

ЗОЗ при захисті своїх інтересів. Проте у цій процедурі суддя виступає не в 

якості судді, а в якості медіатора, тому і застосування такої процедури 

можливе за погодження відповідача. А коли відповідач не зацікавлений у 

вирішенні спору, тоді навряд чи він погодиться на застосування будь-якої 

спрощеної процедури. І в цьому випадку буде застосована класична 

процедура розгляду господарського спору у позовному провадженні. 

Найчастіше захистити свої права приватний ЗОЗ може через 

проходження процедур позовного провадження. Таке провадження 

здійснюється на основі подання позову, яким можна вважати вимогу 

позивача до відповідача про захист порушених або оспорюваних прав і 

охоронюваних законом інтересів, яка подається до місцевого (окружного) 

господарського суду і здійснюється у встановленій законом процесуальній 

формі, а позовною заявою можна вважати встановлену законом 

процесуальну форму подання позову до місцевого господарського суду. При 

цьому сама позовна заява може містити у собі кілька позовів, які можуть 



  187 
 

змінюватися протягом судового провадження. При цьому позовна заява як 

письмова процесуальна форма позову залишається незмінною. 

Позовна заява крім формальних реквізитів повинна містити 

інформацію щодо зазначення ціни позову; зміст позовних вимог; виклад 

обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що 

підтверджують вказані обставини; правові підстави позову; відомості про 

вжиття заходів досудового врегулювання спору; відомості про вжиття 

заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви; перелік 

документів та інших доказів, що додаються до заяви тощо; попередній 

(орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує 

понести в зв’язку із розглядом справи; підтвердження позивача про те, що 

ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача 

(відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав [17]. 

Статтею 163 ГПК України передбачено, що ціна позову визначається: 

1) у позовах про стягнення грошових коштів – сумою, яка стягується, або 

сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за яким 

стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку; 

2) у позовах про визнання права власності на майно або його витребування – 

вартістю майна; 

3) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, – загальною 

сумою всіх вимог [17]. 

Очевидно, що при поданні позову приватним ЗОЗ проти свого 

контрагента - споживача послуг ціна позову найчастіше визначається за 

правилами першого підпункту. Другий підпункт застосовується не так часто, 

оскільки є актуальним у випадку не поставки чи недопоставки певного 

обладнання або ж взагалі застосування по відношенню до себе певних 

протиправних дій із захоплення майна. Третій підпункт застосовується, як 

правило, коли у приватного ЗОЗ були довготривалі та різноманітні за своєю 

правовою природою відносини із контрагентом. У будь-якому випадку 
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професійні юристи та економісти у межах організації та проведення правової 

роботи повинні якісно та повно обрахувати ціну позову. 

Відповідач має право на подання відзиву на позов, що визначено 

статтею 165 ГПК України. Відзивом по суті є сформульований набір 

заперечень проти позову. У свою чергу, позивач має право надати відповідь 

на відзив за статтею 166 ГПК України, а відповідач – заперечення (це 

передбачено статтею 167 ГПК України) [17]. Усі надані права у 

господарському процесі приватний ЗОЗ повинен використовувати 

максимально. Для того, щоб позов було прийнято до розгляду і провадження 

у справі було відкрито, тобто щоб позовну заяву не було залишено без руху 

або не було повернено за підставами статті 174 ГПК України, щоб не було 

відмовлено у відкритті провадження у справі за підставами статті 175 

ГПК України, – повинна якісно працювати юридична служба. Крім цього, 

для виграшу справи потрібно надавати суду копії якісно, своєчасно та в 

повному обсязі оформлених документів. Усі співробітники приватного ЗОЗ 

повинні дотримуватися вимог фінансової дисципліни, а надання послуг 

супроводжувати платіжними та розрахунковими документами (чеками, 

квитанціями тощо). 

Процесуальним законодавством передбачено можливість укладення 

між учасниками господарського спору мирової угоди. Керуючись 

положеннями статей 192 і 193 ГПК України, приватний ЗОЗ може піти на 

компроміс із своїм контрагентом, який неякісно виконав або не виконав свої 

договірні зобов’язання або іншим чином завдав збитків ЗОЗ. Завдяки 

можливостям укладання мирової угоди приватний ЗОЗ зможе хоча б 

частково компенсувати понесені втрати або хоч частково повернути майнові 

чи грошові кошти [74, с. 37-38]. Це є важливим у випадку тяжкого 

економічного стану боржника. Особливого значення мирова угода має у 

процедурі банкрутства. Але тоді її оформлення потребує узгодження і з 

комітетом кредиторів, і з арбітражним керуючим, і з суддею господарського 
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суду. Тому краще її укладати, не очікуючи порушення процедури 

банкрутства щодо боржника приватного ЗОЗ. 

За статтею 195 ГПК України суд має розпочати розгляд справи по суті 

не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у 

випадку продовження строку підготовчого провадження – не пізніше 

наступного дня з дня закінчення такого строку. А розглядає справу по суті 

господарський суд протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по 

суті [17]. У цьому є перевага господарського суду перед загальними судами, 

які розглядають справи набагато довше. 

Значним позитивом господарського процесуального законодавства, на 

нашу думку, є можливість розгляду спору без участі однієї із сторін. Така 

можливість передбачена і іншим процесуальним законодавством. Проте там, 

як правило, за відсутності однієї із сторін чи її представника, свідка, 

прокурора тощо розгляд справи постійно переноситься на іншу дату. У 

ГПК України статтею 202 визначено лише невелику кількість підстав, через 

які розгляд справи у суді може бути відкладено через неявку одного з 

учасників [17]. Завдяки статті 202 ГПК України сторони дуже обмежені у 

можливості затягувати розгляд справи через неявки до суду. 

Важливе значення у судовому засіданні має вступне слово учасників 

справи, врегульоване статтею 208 ГПК України. Тут відстоювання інтересів 

позивача (приватного ЗОЗ) залежить від ділових якостей та підготовленості 

його представника. Виступ має бути максимально точним та лаконічним і 

посилатися на конкретні статті та пункти НПА, а також на положення 

договорів та інших локальних актів. 

Оскільки розробка проекту ГПК України, який набув чинності у 

2017 році, велася представниками цивільно-правових шкіл, то і Кодекс має 

достатньо багато схожого із ЦПК України. Можливо тому у ГПК України 

сьогодні більше уваги приділено такому учаснику процесу, як свідок. 

Статтею 211 ГПК України встановлено порядок допиту свідків, статтею 112 

– використання свідком письмових записів, статтею 113 – можливість допиту 
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сторін, третіх осіб, їх представників як свідків [17]. За необхідності суддя 

допитує свідків, закінчує з’ясування обставин та перевірки їх доказами і 

переходить до судових дебатів. У судових дебатах виступають з промовами 

(заключним словом) учасники справи [73, с. 4-6]. У цих промовах можна 

посилатися лише на обставини і докази, досліджені в судовому засіданні, на 

що вказується у статті 218 ГПК України. Право останньої репліки завжди 

належить відповідачеві та його представникові [17]. Від того наскільки 

якісно буде підготовлений представник позивача - приватного ЗОЗ багато у 

чому залежатиме підсумок усього судового розгляду. А тому до останнього 

судового засідання, рівно як і до першого представник має найбільш 

ретельно готуватися. Після дебатів суд ухвалює рішення, а також ухвалює 

рішення про судові витрати [17]. До набрання рішенням законної сили 

позивач (приватний ЗОЗ), рівно як і відповідач, має право на апеляційне та 

касаційне оскарження. 

Після набрання рішенням суду чинності настає не менш важливий етап 

у процесі відновлення порушених прав приватного ЗОЗ – виконання рішення 

суду. Сьогодні виконання рішень господарських та інших судів становить 

значну проблему, оскільки приблизно половина із них не виконується. 

Законодавець намагається покращити ситуацію. 2 липня 2016 року було 

прийнято нову редакцію Закону України «Про виконавче провадження» [95] 

та новий Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів» [129]. Тепер крім 

державних виконавців в Україні наявні і приватні, проте все одно 

виконавську дисципліну серед боржників це не покращило. Тому для 

ефективного відстоювання та захисту своїх інтересів у досудовому 

врегулюванні спорів, судовому провадженні та забезпечення виконання 

рішень суду приватний ЗОЗ повинен на високому рівні організувати правову 

роботу. 

У підрозділі проаналізовано порядок судового захисту прав приватного 

ЗОЗ у випадку, коли він виступає позивачем у господарському суді. Але так 
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само він може виступати і відповідачем чи третьою особою із самостійними 

вимогами чи на стороні відповідача (позивача), так само він може бути 

учасником цивільного чи адміністративного процесу. В основному порядок 

схожий із порядком розгляду справи у господарському суді. Можуть 

відрізнятися строки, окремі процедури, обсяг компетенції окремих учасників 

процесу тощо. У будь-якому разі якісний захист інтересів залежить від 

якісного техніко-юридичного супроводження надання кожної медичної чи 

іншої послуги, придбання чи продажу будь-якого обладнання, приміщення, 

медикаментів чи іншого майна, зокрема й об’єктів інтелектуальної власності. 

За таке супроводження відповідає безпосередній керівник, який повинен 

підібрати у штат професійних юристів/юриста або укласти договір про 

постійне правове обслуговування/супроводження із сторонньою юридичною 

(консалтинговою, адвокатською) фірмою. Практика вказує на те, що 

наявність авторитетного керівника вкупі із висококваліфікованою 

юридичною службою, чітке дотримання вимог законодавства та 

документальна фіксація кожного етапу та операції у діяльності є ефективним 

засобом профілактики невиконання чи неналежного виконання своїх 

зобов’язань контрагентами. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

У випадку невиконання чи неналежного виконання своїх договірних 

зобов’язань чи норм та правил законодавства до порушників - приватних 

ЗОЗ, власників їх майна, співробітників, їхніх контрагентів тощо можуть 

бути застосовані санкції різної правової природи. У випадку незгоди 

порушника добровільно виконати свої зобов’язання перед приватним ЗОЗ 

застосування заходів відповідальності може бути після проходження 

судового розгляду та вирішення спору. На основі проведеного дослідження, 
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результати якого викладено у розділі 3 роботи, можна зробити наступні 

висновки: 

1. Юридична відповідальність передбачає несення або зазнання 

порушником певних негативних наслідків чи негараздів, державного, 

соціального чи іншого примусу тощо. Господарська відповідальність є 

основним видом відповідальності, що може застосовуватися до суб’єктів 

господарювання – приватних ЗОЗ. Крім неї у сфері охорони здоров’я може 

застосовуватися відповідальність інших видів. Серед них найбільш 

поширеними є кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, 

господарсько-правова, майнова, дисциплінарна відповідальність. Можна 

виділити відповідальність за видами відносин, в яких суб’єкт 

відповідальності бере участь, наприклад, «корпоративну відповідальність» 

(на позначення відповідальності у сфері діяльності корпоративних суб’єктів 

господарювання), відповідальність у сфері зовнішньоекономічної діяльності, 

внутрішньогосподарську відповідальність тощо; 

2. У кримінальному та адміністративному, частково у цивільному праві 

підставою для застосування до порушника заходів відповідальності є вчинене 

ним протиправне діяння (злочин або проступок чи інший вид 

правопорушення), його причинно-наслідковий зв’язок із наслідками в 

сукупності із психологічним ставленням порушника до скоєного. Підставою 

господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є 

вчинене ним правопорушення у сфері господарювання. У теорії права 

виділяють 2 групи підстав відповідальності – юридичні і фактичні. Перші 

визначаються правовими документами, що характеризують певну поведінку 

суб’єкта господарювання або учасника відносин у сфері господарювання як 

протиправну і передбачають за неї форму і розмір відповідальності; вони 

визначаються законом і договором. Другі (фактичні) випливають із певних 

життєвих ситуацій, що характеризуються законом і договором як 

неправомірні. 



  193 
 

Юридичні підстави найбільш очевидно проявляються саме у 

господарському праві. А тому відповідальність приватних ЗОЗ перед людьми 

та суб’єктами господарювання, що визначається нормами договорів між 

ними, є договірною. Натомість відповідальність перед іншими людьми та 

суб’єктами господарювання, з якими не було укладено жодного договору, та 

перед державою настає в силу порушення норм закону. А тому така 

відповідальність приватних ЗОЗ може бути визнана позадоговірною; 

3. Статтею 80 «Відповідальність за порушення законодавства про 

охорону здоров’я» Основ законодавства України про охорону здоров’я 

зазначено, що особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров’я, 

несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із 

законодавством. У цьому є одразу дві застарілі неточності, що вимагають 

усунення. Так, набагато більше видів відповідальності може бути 

застосовано у будь-якій сфері економіки та громадського життя. Не 

виключенням є і сфера медицини. Основи законодавства України про 

охорону здоров’я було прийнято на рівні Закону України аж 19 листопада 

1992 року і затверджено підписом Президента Л.М. Кравчука. У названу 

статтю 80 не було внесено жодної зміни чи доповнення. 

Вказівку на вину порушника законодавства про охорону здоров’я 

необхідно змінити більш універсальним визначенням. Можна запропонувати 

формулювання на зразок: «За порушення законодавства про охорону 

здоров’я може бути передбачено…» або «Порушники законодавства про 

охорону здоров’я несуть…». Цим буде підкреслено можливість застосування 

санкцій до порушника законодавства у сфері медицини незалежно від того чи 

навмисно, чи ненавмисно, з дотриманням чи без дотримання усіх можливих 

пересторог було вчинено певне правопорушення. Державу і постраждалу 

сторону не повинно цікавити ставлення порушника до скоєного ним. 

Уявляється більш вірним не доповнювати норму наведеної статті 80 

Основ законодавства України про охорону здоров’я іншими крім цивільної, 

адміністративної та кримінальної видами відповідальності, а навпаки – 
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прибрати і їх. Додання до наведених інших відомих видів відповідальності 

призведе до невиправданого розширення статті, а також до потреби постійно 

відслідковувати появу нових видів відповідальності за різними критеріями. 

Потрібно максимально спростити аналізовану норму, прибравши із неї слова 

«цивільну, адміністративну або кримінальну». Пропонується викласти норму 

у редакції: «Порушники законодавства про охорону здоров’я несуть 

відповідальність згідно із законодавством»; 

4. Особливістю цивільно-правової відповідальності лікарів ЗОЗ і, 

відповідно, самих ЗОЗ, є необхідність доведення наявності вини з боку лікаря 

– у формі умислу (рідше, але трапляється, коли лікар продає пацієнту дорогі 

ліки неналежної якості або дорогі ліки, що можуть нашкодити саме цьому 

пацієнту) або необережності (настає частіше, коли лікар недооцінює 

небезпеку або переоцінює свої можливості чи можливості пацієнта). Інші її 

відмінності передбачають необхідність доведення складу правопорушення чи 

делікту, зокрема суб’єктивної сторони правопорушення, основним 

елементом якої є вина; об’єктивної сторони правопорушення, що полягає у 

необхідності доведення причинно-наслідкового зв’язку між діями чи 

бездіяльністю ЗОЗ та/або лікаря та негативними наслідками. Постраждала 

сторона повинна довести, що тяжкі наслідки чи шкода її майновим чи 

немайновим інтересам настали саме внаслідок дій чи бездіяльності 

порушника, а порушник може бути звільнений від відповідальності у разі 

настання обставин, що характеризуються законодавством як форс-мажор або 

дія непереборної сили; 

5. Адміністративна відповідальність співробітника приватного ЗОЗ 

настає лише за наявності вини, а отже і за доведеності складу 

правопорушення. Важливість для держави сфери охорони здоров’я частково 

підтверджується тим, що в особливій частині КУпАП на найпершому місці 

наведено главу 5 «Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і 

здоров’я населення». Проте сама відповідальність є недостатньо жорсткою. 

Вагоме значення вона матиме у випадку застосування в комплексі із іншими 
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видами відповідальності або у випадку, коли не усунення порушення чи 

допущення повторного порушення може призвести до настання більш 

жорсткої адміністративної, а то й кримінальної відповідальності; 

6. Найбільш жорсткими санкціями серед тих, що можуть бути 

застосовані до власників майна, керівників чи працівників приватних ЗОЗ, є 

кримінально-правові санкції. У КК України наявний розділ XIV
1
 Загальної 

частини «Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб», а 

статтею 96
6
 «Види заходів кримінально-правового характеру, що 

застосовуються до юридичних осіб» передбачено, що до суб’єктів 

господарювання у рамках кримінального провадження може бути 

застосовано штраф, конфіскацію майна, ліквідацію [50]. Такі дії законодавця 

із включення названого розділу до КК України суперечать принципам усіх 

наявних в Україні галузей права. У першу чергу, теорія кримінального права 

і КК України передбачають, що суб’єктом злочину є людина – фізична 

осудна особа. А отже, поширення кримінальної відповідальності на суб’єкти 

господарювання потребує кардинальної зміни основних засад кримінального 

права. У випадку реального запровадження такої відповідальності потрібно 

буде змінювати і господарське законодавство в частині підстав 

відповідальності та прирівняння суб’єкта господарювання до людини. Ті самі 

ліквідацію суб’єкта господарювання, штраф чи конфіскацію майна може 

бути застосовано і в межах іншої відповідальності, яка існує достатньо давно 

і не викликає полеміки і не породжує суперечки; 

7. Скоєння злочинів у сфері медицини співробітниками приватного 

ЗОЗ може призвести до завдання шкоди діловій репутації такого ЗОЗ і втраті 

потенційних клієнтів. Негативна інформація про суб’єкт господарювання 

спроможна багато років супроводжувати такий суб’єкт і завдавати йому 

збитків. Промислові та інші суб’єкти великого підприємництва можуть 

відмовитися від укладання договорів на медичне обслуговування своїх 

співробітників ЗОЗ, співробітники якого скоювали злочини. 
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Резонансним у діяльності будь-якого ЗОЗ є злочин, передбачений 

статтею 139 «Ненадання допомоги хворому медичним працівником». І хоча 

суб’єктом злочину є медичний працівник, а не приватний ЗОЗ, скоєння цього 

злочину може бути пов’язано із політикою діяльності останнього. Якщо 

приватний ЗОЗ відмовляється надавати безкоштовну допомогу в екстреному 

випадку, то крім кримінальної відповідальності його співробітника сам ЗОЗ 

може позбутися своїх клієнтів і контрагентів. Поточна управлінська 

діяльність приватним ЗОЗ має бути достатньо гнучкою щоб, з одного боку 

забезпечити економічну рентабельність, а з іншого – у гонитві за прибутками 

не забути своє пряме призначення і не втратити свою ділову репутацію; 

8. Суб’єктами кримінальної відповідальності можуть бути медичні 

працівники, керівники та/або власники майна приватних ЗОЗ. У випадку 

вчинення названими особами менш тяжкого діяння по відношенню до 

споживачів, суб’єктів господарювання - контрагентів, інших суб’єктів 

господарювання та людей чи держави, до них можуть бути застосовані 

заходи адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної 

відповідальності. Найбільший ефект із впливу на поведінку порушника 

досягається при комплексному застосуванні санкцій до різноманітних 

суб’єктів одночасно – господарської та адміністративної до приватного ЗОЗ; 

кримінальної, адміністративної, дисциплінарної, цивільно-правової до його 

керівників та/або працівників; 

9. Редакція ГПК України 2017 року містить значну кількість 

негативних елементів (застарілу термінологію на позначення суб’єктів 

господарювання; застосування замість відомих, зрозумілих і пророблених у 

теорії права та практиці діяльності суб’єктів господарювання термінів 

«договір» та «угода» незрозумілого, не обґрунтованого наукою та не 

апробованого практикою терміну «правочин»). До числа позитивів можна 

віднести обов’язковість проходження усіма учасниками господарського 

процесу процедури досудового врегулювання спору. 
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У ГПК України прямо не вказано на обов’язковість стадії досудового 

врегулювання господарського спору, а скрізь зроблено відсилку на закон 

(наприклад, у частині першій статті 19 «Основні положення досудового 

врегулювання спору», у пункті 6 частини третьої статті 162 «Позовна заява», 

у пункті 6 частини п’ятої статті 174 «Залишення позовної заяви без руху, 

повернення позовної заяви»). Проте господарська процесуальна практика 

вказує на обов’язковість застосування стадії досудового або претензійного 

врегулювання спору. І суддя апріорі вважає, що така обов’язковість є у 

кожного господарського спору. А тому спори за участі приватного ЗОЗ не є 

винятковими, і їх учасники повинні проходити стадію досудового 

врегулювання; 

10. В ході досудового врегулювання приватний ЗОЗ повинен 

підготувати обґрунтовану претензію до контрагента, який не виконав чи 

неналежним чином виконав своє договірне зобов’язання. У претензії треба 

нагадати боржнику умови договору та норми закону, в силу яких він повинен 

виконати зобов’язання, зокрема стисло описати ситуацію, що склалася, а 

також висловити вимогу щодо сплати боргу, відшкодування збитків, сплати 

штрафу, усунення недоліків поставленої продукції, проданої речі, виконаної 

роботи тощо. Сама сума претензії повинна бути об’єктивно розрахована і 

включати в себе суму невиконаного зобов’язання та суми штрафних санкцій, 

які приватний ЗОЗ поніс чи може понести від виставлення по відношенню до 

нього претензій іншими контрагентами, штрафних зобов’язань державою, а 

також розмір упущеної вигоди або не отриманого доходу. Логічним буде 

додати до претензії платіжну вимогу-доручення на всю суму претензії. Щоб 

боржник гарантовано отримав претензію, – її доцільно відправити кур’єром 

або замовним листом із повідомленням; 

11. Новацією останньої редакції ГПК України є передбачення 

можливості врегулювання спору за участі судді. У цій процедурі суддя 

виступає медіатором. Він не може консультувати жодну зі сторін, проте 

може запропонувати сторонам шлях мирного врегулювання спору, як 
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зазначено пунктом 5 статті 188 ГПК України. Процедура врегулювання спору 

за участі судді є специфічною, оскільки не передбачає або навіть забороняє 

проведення фіксування і визначає конфіденційною інформацію, отриману 

суддею та учасниками під час врегулювання спору. Серед переваг цієї 

процедури є зменшення кількості оскаржень і, відповідно, навантаження на 

судову систему; економію часу – процедура триває не більше тридцяти днів з 

дня постановлення ухвали про її проведення; економія коштів – позивачу 

повертається 50% судового збору; 

12. Керуючись положеннями статей 192 і 193 ГПК України, приватний 

ЗОЗ може піти на компроміс із своїм контрагентом, який неякісно виконав 

або не виконав свої договірні зобов’язання або іншим чином завдав йому 

збитків. Завдяки можливостям укладання мирової угоди приватний ЗОЗ 

зможе хоча б частково компенсувати понесені втрати або повернути майнові 

чи грошові кошти. Це є важливим у випадку тяжкого економічного стану 

боржника. Особливого значення мирова угода має у процедурі банкрутства. 

Проте у ній порядок укладання мирової угоди ускладнюється. Тому краще її 

укладати, не очікуючи порушення процедури банкрутства щодо боржника 

приватного ЗОЗ; 

13. Значним позитивом сучасного господарського процесуального 

законодавства є можливість розгляду спору без участі однієї із сторін. Така 

можливість передбачена і іншим процесуальним законодавством. Проте там, 

як правило, за відсутності однієї із сторін чи її представника, свідка, 

прокурора тощо розгляд справи постійно переноситься, чим затягується 

судовий процес. У ГПК України статтею 202 визначено лише невелику 

кількість підстав, через які розгляд справи у суді може бути відкладено через 

неявку одного з учасників [17]. Завдяки цій нормі сторони дуже обмежені у 

можливості затягувати розгляд справи через неявки до суду; 

14. Для якісного захисту своїх прав приватний ЗОЗ (у першу чергу 

суб’єкт великого підприємництва) повинен забезпечити ефективну правову 

роботу. У складі такого суб’єкта серед інших відділів, підрозділів та служб 
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обов’язково має бути утворений та функціонувати на професійній основі 

юридичний відділ. В іншому випадку приватний ЗОЗ повинен мати 

укладений договір про надання різних юридичних послуг із консалтинговою 

фірмою чи професійним адвокатом або хоча б попередню домовленість про 

швидке укладання такого договору у випадку гострої потреби. 

Ефективність захисту інтересів залежить від якісного техніко-

юридичного супроводження надання кожної медичної чи іншої послуги, 

придбання чи продажу будь-якого обладнання, приміщення, медикаментів чи 

іншого майна, зокрема й об’єктів інтелектуальної власності. За таке 

супроводження відповідає безпосередній керівник, який повинен підібрати у 

штат професійних юристів/юриста або укласти договір про постійне правове 

обслуговування/супроводження із сторонньою юридичною (консалтинговою, 

адвокатською) фірмою. Наявність авторитетного керівника вкупі із 

висококваліфікованою юридичною службою, чітке дотримання вимог 

законодавства та документальна фіксація кожного етапу та операції у 

діяльності є ефективним засобом профілактики невиконання чи неналежного 

виконання своїх зобов’язань контрагентами. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні проведено теоретичне узагальнення 

наукових розвідок та окреслено напрями удосконалення господарсько-

правового регулювання діяльності приватних ЗОЗ. За результатами 

дослідження визначено та обґрунтовано наступні наукові положення та 

висновки, зокрема: 

1. Наведено періодизацію правового регулювання діяльності учасників 

відносин у сфері страхової медицини України: 

І період (80-ті – 90-ті роки XIX століття) коли сформувалися ЛК у 

формі громадських організацій та були утворені професійні приватні лікарні 

(кабінети лікарів), а самі відносини мали характер господарсько-, цивільно-

правових та трудових; ІІ період (із початку ХХ століття), коли після 

1905 року було офіційно дозволено робітникам організовувати лікарняні або 

ощадні каси забезпечення, а нормативну базу оформлено Законом 1912 року 

«Про соціальне страхування на випадок хвороби»; ЛК носили характер у 

більшій мірі громадських організацій, а з 1913 року отримали певний 

правовий статус, що виходив за межі відокремленого підрозділу суб’єкта 

великого підприємництва – промислового підприємства і мали майно на 

праві оперативного управління; ІІІ період (від 1917 до 1933 року), в який 

державні, земські і міські ЗОЗ майже повністю занепали, а страхова 

медицина ефективно функціонувала. Декрети Ради народних комісарів 

намагалися стимулювати утворення ЛК та підтримати суб’єктів страхової 

медицини; ІV період (з 1933 до початку 1990-х років), з початком якого 

держава спочатку максимально ліквідувала та заборонила усі альтернативні 

державній форми господарювання, зокрема і приватні ЗОЗ, а систему 

соціального страхування передала до компетенції профспілок; V період 

(сучасний), що визначається появою і постійною еволюцією законодавства у 

сфері медицини, об’єднанням ЛК у Всеукраїнську громадську організацію 

«Асоціація працівників ЛК України», «самоврядним» становленням і 
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розвитком системи приватної медицини без суттєвої інвестиційної допомоги 

з боку держави з елементами жорсткого податкового тиску, надмірного 

контролю та надмірної кількості відомчих перевірок з боку правоохоронних 

органів та органів виконавчої влади тощо; 

2. Класифіковано ЗОЗ за такими критеріями: 1) за формою власності 

на: ЗОЗ, що діють на основі приватної, комунальної, державної та змішаної 

форм власності; 2) за видами послуг, які ними надаються; 3) за потужністю: 

на медичні кабінети, аптеки, лікарні, лабораторії, поліклініки, діагностичні 

центри, медичні центри, медичні і фармацевтичні компанії і корпорації та ін.; 

4) за розмірами: на суб’єктів мікропідприємництва, суб’єктів малого, 

середнього або великого підприємництва; 5) за організаційно-правовими 

формами: на громадян-підприємців (ФОП), ТОВ, АТ чи інші господарські 

товариства, підприємства (казенні чи комерційні), об’єднання підприємств, 

включаючи холдингові компанії і ТНК; 6) за метою одержання прибутку: на 

комерційні (прибуткові, підприємницькі) і некомерційні (неприбуткові, 

непідприємницькі); 

3. Запропоновано напрям максимізації ефективності врегулювання 

відносин між різними суб’єктами сфери медицини шляхом розробки і 

прийняття Закону України «Про заклад охорони здоров’я», в якому має бути 

наведено авторське визначення поняття «приватний заклад охорони 

здоров’я» як суб’єкт господарювання, створений та зареєстрований у 

встановленому законом порядку, основною метою якого є надання медичної, 

фармацевтичної допомоги на платній основі та отримання прибутку у 

процесі забезпечення якісного рівня охорони здоров’я населення на основі 

висококваліфікованої та професійної діяльності медичних працівників; а 

поняття «приватна (недержавна) клініка» як ЗОЗ, основною відмінністю 

якого від ЗОЗ державної та комунальної форми власності є те, що медична 

допомога надається виключно на платній основі; 

4. Аналіз правових та інших відносин у сфері медицини в економічно 

розвинених державах дозволив зробити пропозиції щодо: 
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- запровадження державного стимулювання суб’єктів господарювання, 

які укладають договори та вступають у тристоронні відносини зі 

страховиками і приватними та державними ЗОЗ, а страхові програми 

добровільного медичного страхування поширити лише на ту частину 

діяльності державних ЗОЗ, яка виходить за рамки суспільних зобов’язань 

(досвід Великої Британії); 

- реалізації у межах МОЗ України єдиної централізованої державної 

цінової політики у сфері охорони здоров’я (досвід США); 

- запуску та підтримки функціонування постійного єдиного 

загальнодержавного джерела або електронної інформаційної системи, де в 

обов’язковому порядку викладатимуться усі інновації як у медичній 

практиці, так і в практиці управління ЗОЗ (досвід Франції); 

5. Надано пропозиції щодо нормативного запровадження подвоєння 

кількості категорій акредитації ЗОЗ з трьох наявних – другого, першого чи 

вищого, а також обов’язку ЗОЗ інформувати усіх споживачів своїх послуг (у 

першу чергу споживачів - суб’єктів господарювання) про усі наявні в Україні 

категорії акредитації та про відповідність самого ЗОЗ якійсь із них; 

6. Застосування порівняння та аналогії: 

- із Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів 

освіти дозволило зробити пропозицію щодо розширення в обсязі, 

конкретизації та зведення до таблиці диференційованих вимог до кількості та 

якості співробітників в залежності від виду та рівня ЗОЗ; до якості 

обладнання і препаратів тощо; 

- із Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями дозволило 

зробити пропозицію щодо доповнення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики певною кількістю вимог за 

арифметичними розрахунками, зокрема щодо площі медичних палат, 

кабінетів та інших приміщень, кількості лікарів, препаратів, обладнання тощо 

з розрахунку на одного пацієнта чи навпаки. 
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Запропоновано запровадження обов’язкового проходження курсів 

підвищення кваліфікації керівниками приватних ЗОЗ із внесенням такої 

вимоги до ліцензійних умов. Курси мають проводитися під керівництвом 

фахівців МОЗ України у різних формах з виданням сертифікатів у випадку 

успішного проходження; 

7. Надано пропозиції державі щодо необхідності застосування заходів, 

спрямованих на підвищення ефективності роботи ЗОЗ з виробництва вакцин, 

ліків, засобів боротьби із епідеміями, епізоотіями тощо: 1) митних пільг у 

вигляді звільнення від сплати ввізного мита на імпорт інноваційного 

обладнання, необхідного для виготовлення таких вакцин, ліків тощо; 

2) податкових пільг для українських виробників такого обладнання; 

3) достатнього фінансування державних і комунальних ЗОЗ, фармацевтичних 

компаній та підприємств для здійснення публічних закупівель на ринку 

медичного обладнання. Визначати рівень інноваційності медичного і 

фармацевтичного обладнання мають компетентні відділи (департаменти) у 

МОЗ України. 

Зроблено рекомендації щодо обрання приватним ЗОЗ, віднесеним до 

суб’єктів великого підприємництва (наприклад, коли такий ЗОЗ входить до 

складу об’єднання підприємств або на його основі утворюється об’єднання 

підприємств), - організаційно-правової форми асоціації, корпорації, 

консорціуму, в яких головне підприємство буде здійснювати управління 

іншими і власне усім об’єднанням через механізми координації їх спільної 

діяльності; - організаційно-правової форми концерну або холдингової 

компанії, управління в яких здійснюється у переважній більшості 

імперативними методами, що дозволяють швидко досягати потрібного 

результату; 

8. Визначено можливості удосконалення управління приватним ЗОЗ, 

зокрема щодо обрання (призначення) в якості керівників осіб, які мають 

медичну освіту і в цілому знають особливості медичної сфери, проте у 

більшій мірі є фахівцями з менеджменту, управління та права, або обрання 
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(призначення) головним лікарем поважного доктора медичних наук, 

професора, який має значний практичний досвід у сфері медицини, а його 

першим заступником – особу, яка в якості другорядної має 

середньоспеціальну чи вищу медичну освіту, проте має значний досвід 

управління підприємством і відповідну освіту; 

9. Виявлено дві застарілі неточності в останній статті 80 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я: у сфері медицини може бути 

застосовано набагато більше видів відповідальності крім названих у статті 80 

цивільної, адміністративної або кримінальної; різні види відповідальності у 

сфері медицини можуть бути застосовані незалежно від наявності вини 

порушника, на противагу вказівці у статті 80 на винуватість порушника. 

Запропоновано напрями усунення неточностей: вказівку на вину порушника 

законодавства про охорону здоров’я необхідно змінити більш універсальним 

визначенням, наприклад: «За порушення законодавства про охорону здоров’я 

може бути передбачено…» або «Порушники законодавства про охорону 

здоров’я несуть…»; норму статті 80 не доповнювати іншими крім цивільної, 

адміністративної та кримінальної видами відповідальності, а навпаки – 

прибрати їх. Доцільно перетворити цю норму на бланкетну, виклавши її у 

редакції: «Порушники законодавства про охорону здоров’я несуть 

відповідальність згідно із законодавством»; 

10. Визначено напрями оптимізації процесуального порядку 

застосування санкцій до порушників у сфері надання медичних послуг, 

зокрема шляхом постійного забезпечення приватними ЗОЗ (особливо 

суб’єктами великого підприємництва) ефективної правової роботи через 

утворення та функціонування професійного юридичного відділу, укладання 

договору про надання юридичних послуг із консалтинговою фірмою чи 

професійним адвокатом. Підсумовано, що ефективність захисту інтересів 

залежить від якісного техніко-юридичного супроводження надання кожної 

медичної чи іншої послуги, придбання чи продажу будь-якого обладнання, 

приміщення, медикаментів чи іншого майна, зокрема й об’єктів 
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інтелектуальної власності. Наявність авторитетного керівника вкупі із 

висококваліфікованою юридичною службою, чітке дотримання вимог 

законодавства та документальна фіксація кожного етапу та операції у 

діяльності є ефективним засобом профілактики невиконання чи неналежного 

виконання своїх зобов’язань контрагентами; 

11. Вказано на можливість держави за посередництва диспозитивних 

методів координувати діяльність приватних ЗОЗ, які на основі договору із 

військово-цивільними адміністраціями сіл, селищ, міст, районів та/або 

областей (Донецької, Луганської) та/або Міністерством оборони України 

погодяться діяти на територіях, де може бути запроваджено спеціальний 

режим господарювання внаслідок введення воєнного чи надзвичайного 

стану. Держава може надавати податкові, інвестиційні, митні та/або інші 

пільги приватним ЗОЗ, які працюватимуть там. Підставою отримання таких 

пільг має бути фактична діяльність та укладений договір; 

12. Зазначено, що КК України містить розділ XIV
1
 Загальної частини 

«Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» та статтю 

96
6
 «Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до 

юридичних осіб», якими до суб’єктів господарювання у рамках 

кримінального провадження може бути застосовано штраф, конфіскацію 

майна, ліквідацію. Хоча тут і застосовано термін «заходи кримінально-

правового характеру», проте дії законодавця піддано критиці, адже вони 

суперечать принципам усіх наявних в Україні галузей права. Теорія 

кримінального права і КК України передбачають, що суб’єктом злочину є 

людина – фізична осудна особа, тому поширення кримінальної 

відповідальності на суб’єкти господарювання потребує кардинальної зміни 

основних засад кримінального права, а також змін господарського 

законодавства в частині підстав відповідальності та прирівняння суб’єкта 

господарювання до людини. Ті самі ліквідацію суб’єкта господарювання, 

штраф чи конфіскацію майна може бути застосовано і в межах іншої 
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відповідальності, яка існує достатньо давно і не викликає полеміки і не 

породжує суперечок; 

13. Виявлено прямий вплив між скоєнням злочинів та правопорушень у 

сфері медицини співробітниками приватного ЗОЗ та завданням шкоди 

діловій репутації такого ЗОЗ і втраті потенційних клієнтів, адже промислові 

та інші суб’єкти великого підприємництва можуть відмовитися від укладання 

договорів на медичне обслуговування своїх співробітників ЗОЗ, 

співробітники якого скоювали резонансні злочини (зокрема, передбачений 

статтею 139 «Ненадання допомоги хворому медичним працівником» та ін.). 

Доведено, що найбільший ефект із впливу на поведінку порушника 

досягається при комплексному застосуванні санкцій до різноманітних 

суб’єктів одночасно – господарської та адміністративної до приватного ЗОЗ; 

кримінальної, адміністративної, дисциплінарної, цивільно-правової до його 

керівників та/або працівників. 
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