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Постановка проблеми. Медична реформа, яка сьогодні відбувається 

в Україні, торкається багатьох аспектів медичної діяльності та 

забезпечення конституційного права громадян на безоплатну медичну 

допомогу.  

Одним із таких аспектів, що теж зазнав змін, є організаційно-правові 

форми діяльності суб’єктів, що здійснюють медичне обслуговування 

населення. Відомі нам поліклініки, лікарні та амбулаторії відтепер повинні 

бути реорганізовані. Відтак, постає питання про необхідність визначення 

та класифікації тих організаційно-правових форм, у яких мають діяти 

суб’єкти медичної діяльності, зокрема ті, що здійснюють медичне 

обслуговування населення. 

Питання визначення організаційно-правових форм суб’єктів медичної 

діяльності та договорів про надання медичних послуг (медичного 

обслуговування) частково розглядались у роботах таких вітчизняних 
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науковців як С. Антонов, І. Венедіктова, А. Герц, Г. Миронова, Р. 

Майданик, І. Сенюта, С. Стеценко та інші.  

Разом з тим, аналіз стану розробки проблеми свідчить про те, що 

недостатньо дослідженим залишається питання щодо організаційно-

правових форм діяльності суб’єктів, що здійснюють медичне 

обслуговування населення, зважаючи на істотні зміни, що відбулись у 

законодавстві України в процесі впровадження реформи медичної галузі.  

 Метою цієї статті є здійснення теоретико-правового аналізу 

організаційно-правових форм, у яких мають діяти суб’єкти медичної 

діяльності, що здійснюють медичне обслуговування населення, зважаючи 

на зміни у законодавстві України в процесі медичної реформи.  

Завдання: визначення організаційно-правових форм діяльності 

суб’єктів, що здійснюють медичне обслуговування населення, їх 

класифікація та вказівка на особливості правового регулювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Одним із основних постулатів Концепції реформи фінансування 

системи охорони здоров’я, схваленої Кабінетом Міністрів України 30 

листопада 2016 року [1] є зміна механізму організації та фінансування 

системи охорони здоров’я в Україні. Впровадження нової системи 

здійснюється відповідно до Закону України “Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 року № 

2168- VIII [2] (надалі – Закон Про фінансові гарантії). 

Зокрема, система закупівлі медичних послуг будується таким чином, 

що їх закупівля за бюджетні кошти здійснюється через єдиного замовника, 

який укладає з надавачами медичних послуг договори про медичне 

обслуговування. Водночас залишається можливість отримання медичних 

послуг за рахунок інших джерел фінансування.  
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Таким чином, з’являються такі суб’єкти як надавачі медичних послуг, 

якими, відповідно до частини 1 статті 2 Закону Про фінансові гарантії, є 

заклади охорони здоров’я усіх форм власності та фізичні особи – 

підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської 

діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне 

обслуговування населення з головними розпорядниками бюджетних 

коштів.  

Поняття медичного обслуговування у Законі України від 19.11.1992 

№ 2801-XII “Основи законодавства України про охорону здоров'я» [3] 

(надалі – Основи) визначено як діяльність закладів охорони здоров’я та 

фізичних осіб – підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну 

ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, що 

не обов’язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо 

пов’язана з її наданням.  

Закон Про фінансові гарантії покладає виконання функцій замовника 

медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, а 

також укладення, зміна та припинення договорів про медичне 

обслуговування населення та договорів про реімбурсацію на 

уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення. Таким органом виступає Національна служба 

здоров’я України, яка є юридичною особою публічного права [4]. Окрім 

того, замовником у договорі на медичне обслуговування можуть виступати 

органи місцевого самоврядування, які також мають право фінансувати 

певні медичні послуги.  
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Залишається з’ясувати, в яких організаційно-правових формах  

можуть виступати суб’єкти, що є іншою стороною договору на медичне 

обслуговування та відповідно є надавачами медичних послуг.  

Виходячи з вимог законодавства, надавачами медичних послуг та 

особами, що здійснюють діяльність з медичного обслуговування є 

суб’єкти, які: а) виступають в якості закладів охорони здоров’я або 

фізичних осіб – підприємців; б) одержали ліцензію на провадження 

господарської діяльності з медичної практики (у сфері охорони здоров’я); 

в) уклали договір про медичне обслуговування з головними 

розпорядниками бюджетних коштів. 

Законом України від 6 квітня 2017 року було внесено зміни до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров’я [5], яким змінено підхід до можливих 

організаційно-правових форм діяльності закладів охорони здоров’я з тим, 

щоб надати якомога більшої автономії та самостійності таким закладам.  

Зокрема відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень цього закону 

державні та комунальні заклади охорони здоров’я – бюджетні установи 

можуть реорганізовуватися в казенні підприємства або комунальні 

некомерційні підприємства за умови збереження основного виду 

діяльності державного та комунального закладу охорони здоров’я з 

медичного обслуговування населення (медична практика) у зв’язку із 

зміною його організаційно-правової форми. Для стимулювання та 

прискорення процесу перетворення пунктом 3 Прикінцевих положень 

цього закону до 31 грудня 2018 року встановлено пільги та спрощення 

процедури реорганізації.  

Поняття закладу охорони здоров'я визначено у статті 3 Основ як 

юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової 
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форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне 

обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної 

діяльності медичних (фармацевтичних) працівників. 

Оскільки у статті 16 Основ декларовано гарантії розвитку закладів 

охорони здоров’я всіх форм власності, то в залежності від форми власності 

заклади охорони здоров’я можна поділити на державні, комунальні, 

приватні чи засновані на змішаній формі власності. При цьому державні та 

комунальні заклади охорони здоров’я не підлягають приватизації. 

За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я 

державної власності можуть утворюватися та функціонувати як казенні 

підприємства або державні установи, а заклади охорони здоров’я 

комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як 

комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи. 

 Державні та комунальні установи є формою діяльності закладів 

охорони здоров’я, які не підлягають реорганізації в казенні підприємства 

та/або комунальні некомерційні підприємства, якими є заклади охорони 

здоров’я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби 

України, Державної пенітенціарної служби України, а також інші заклади 

охорони здоров’я відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України.  

Як вказується у статті 16 Основ, заклади охорони здоров’я, утворені в 

результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони 

здоров’я – державних та комунальних установ, можуть мати відокремлене 

майно (в тому числі кошти), закріплене за ними на праві оперативного 

управління, самостійний баланс, самостійно затверджувати штатний 

розпис, мати рахунки в установах банків, печатки. 
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Казенне підприємство, відповідно до статей 73, 76 Господарського 

кодексу України [6] є різновидом державного унітарного підприємства, що 

відрізняється розпорядчим порядком створення (створюється за рішенням 

Кабінету Міністрів України) та правовим режимом майна (майно 

казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного 

управління).  

Комунальне некомерційне підприємство є комунальним унітарним 

підприємством в розумінні статті 78 Господарського кодексу України, що 

створюється компетентним органом місцевого самоврядування в 

розпорядчому порядку, майно якого перебуває у комунальній власності і 

закріплюється за таким підприємством на праві оперативного управління.  

Цивільний кодекс України [7] у статті 81 поділяє юридичних осіб, 

залежно від порядку їх створення на юридичних осіб приватного права та 

юридичних осіб публічного права. Юридична особа публічного права 

відповідно до частини 2 статті 81 Цивільного кодексу України створюється 

розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу 

влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. 

Відтак, утворені в процесі реорганізації казенні підприємства та 

комунальні некомерційні підприємства є юридичними особами публічного 

права. Так, само державні та комунальні установи за своєю юридичною 

природою є юридичними особами публічного права.  

Разом з тим, стаття 83 Цивільного кодексу України визначає, що 

юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в 

інших формах, встановлених законом. Виходячи із змісту вказаної статті, 

державні та комунальні установи – заклади охорони здоров’я є установами 

в розумінні цієї статті, тоді як казенні підприємства та комунальні 



 7 

 
 
 

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2018. – №2(18) 
 
 
 

 

 Організаційно-правові форми діяльності суб‘єктів, що здійснюють медичне обслуговування 

населення в умовах реформи медичної галузі / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Право». – 2018. – № 2(18) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n2/18btvrmh.pdf. 

 

некомерційні підприємства слід визнати іншою організаційно-правовою 

формою діяльності юридичних осіб.  

При цьому слід зробити висновок, що для всіх закладів охорони 

здоров’я державної та комунальної форми власності (для установ і 

підприємств) встановлюється єдино можливий правовий режим майна – 

право оперативного управління.  

Заклади охорони здоров’я приватної власності не обмежені у виборі 

організаційно-правової форми. Стаття 42 Конституції гарантує кожному 

право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом [8]. 

Складовою частиною принципу свободи підприємницької діяльності, 

закріпленого у статті 3 Цивільного кодексу України, є можливість вибору 

організаційно-правової форми господарювання.  

Якщо для державних та комунальних закладів охорони здоров’я 

законодавство містить імперативні норми, які обмежують можливості 

засновників у виборі організаційно-правових форм діяльності, то для 

приватних закладів таких обмежень не має. Відтак, надавачі медичних 

послуг мають можливість вибрати будь-яку з дозволених форм діяльності 

юридичних осіб приватного права.  

Так, затвердженні Кабінетом Міністрів України вимоги до надавача 

послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними 

розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне 

обслуговування населення, вказують на необхідність наявності: а) статусу 

юридичної особи чи фізичної особи – підприємця; б) наявність ліцензії на 

провадження господарської діяльності з медичної практики, інших 

дозвільних документів, передбачених законом; в) наявність у надавача 

необхідної для надання послуг з медичного обслуговування населення 

(медичних послуг) за договором матеріально-технічної бази, яка відповідає 
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вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, примірних табелів 

матеріально-технічного оснащення, затверджених МОЗ; г) з 1 січня 2019 

року наявність умов для медичного обслуговування та вільного доступу до 

будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства, а також 

д) відповідність критеріям, установленим у порядку використання коштів 

відповідної бюджетної програми, на виконання якої укладаються договори 

про медичне обслуговування населення. 

Заклади охорони здоров’я, що створюються приватними особами 

можуть утворюватися і функціонувати у формі товариств чи установ чи в 

іншій формі. Відтак, у їх засновників щодо майна таких закладів охорони 

здоров’я можуть виникати корпоративні права (товариства), право 

власності чи право господарського відання (підприємства), що не 

виключає і виділення майна на праві оперативного управління.  

Окрім закладів охорони здоров’я, тобто юридичних осіб договори на 

медичне обслуговування населення та відповідно договори про надання 

медичних послуг можуть укладати фізичні особи -підприємці. У березні 

2016 року Кабінет Міністрів затвердив нові Ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності з медичної практики (надалі – Ліцензійні умови), 

у яких закріплено принципово інший підхід до провадження такої 

діяльності фізичними особами.  

Якщо попередній варіант ліцензійних умов вимагав від фізичної 

особи, яка мала намір отримати ліцензію з медичної практики наявність 

відповідного рівня кваліфікації, то тепер пункт 35 Ліцензійних умов прямо 

вказує, що фізична особа – підприємець, яка не має спеціальної освіти та 

не відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, має 

право отримати ліцензію, проте вона зобов’язана укомплектувати штат 
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медичними та немедичними працівниками відповідно до заявлених 

спеціальностей. 

Таким чином підприємцю, який має намір інвестувати у такий вид 

господарської діяльності не потрібно самому володіти певною 

кваліфікацією, а достатньо прийняти на роботу лікарів відповідно до 

заявленої спеціальності, а молодших спеціалістів з медичною освітою – 

залежно від профілю (спеціальності) за умови, що їх кваліфікаційний 

рівень відповідає єдиним кадровим вимогам, затвердженим МОЗ.  

Такий підхід, окрім іншого, дає можливість надавати різні види 

медичних послуг у межах однієї підприємницької практики.  

Таким чином, на основі викладеного матеріалу можна зробити 

такі висновки.  

Організаційно-правовими формами діяльності суб’єктів, що 

здійснюють медичне обслуговування населення є:  

1) діяльність фізичних осіб-підприємців;  

2) діяльність юридичних осіб публічного права у формі 

державних та комунальних установ, казенних підприємств, комунальних 

некомерційних підприємств;  

3) діяльність юридичних осіб приватного права у формі товариств 

чи установ чи в іншій формі (зокрема підприємств). 

Класифікація таких суб’єктів може бути здійснена за різними 

критеріями. По-перше, їх слід розділити на юридичні особи – заклади 

охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців.  

В свою чергу заклади охорони здоров’я залежно від порядку їх 

створення поділяються на юридичні особи публічного права та юридичні 

особи приватного права.  
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Залежно від форм власності заклади охорони здоров’я поділяються на 

державні, комунальні, приватні та змішані.  

Залежно від характеру відносин між засновниками та суб’єктом: 

заклади охорони здоров’я поділяються на установи та товариства 

(корпорації). 

Залежно від способу створення заклади охорони здоров’я поділяються 

на створені шляхом реорганізації (перетворення) та новоутворені.  

Окрім того, заклади охорони здоров’я, залежно від виду речових прав 

на майно у засновників поділяються на ті, щодо майна яких засновники 

мають власність, повне господарське відання, оперативне управління, або 

ж, передавши майно у власність юридичної особи, набувають корпоративні 

права. 
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Блащук Т. В. 

Організаційно-правові форми діяльності суб’єктів, що здійснюють 

медичне обслуговування населення в умовах реформи медичної галузі. 

В статті на основі аналізу існуючого та пропонованого законодавства 

у сфері медичного обслуговування населення визначаються організаційно-

правові форми, в яких мають діяти суб’єкти медичної діяльності, що 

здійснюють медичне обслуговування населення, зважаючи на зміни у 

законодавстві України в процесі медичної реформи; а також здійснюється 

класифікація закладів охорони здоров’я та особливості правового 

регулювання їх діяльності; вказується на новели у регулюванні діяльності 

фізичних осіб – підприємців, що здійснюють господарську діяльність з 

медичної практики. Зроблено висновок, що організаційно-правовими 

формами діяльності суб’єктів, що здійснюють медичне обслуговування 

населення є: діяльність фізичних осіб – підприємців; діяльність юридичних 

осіб публічного права у формі державних та комунальних установ, 

казенних підприємств, комунальних некомерційних підприємств; 

діяльність юридичних осіб публічного права у формі товариств чи установ 

чи в іншій формі (зокрема підприємств). Класифікація таких суб’єктів 

може бути здійснена за різними критеріями. 

Ключові слова: заклад охорони здоров’я, медична послуга, медичне 

обслуговування, медична реформа, договір про надання медичних послуг, 

юридична особа, юридична особа приватного права, юридична особа 

публічного права, фізична особа – підприємець, медична практика. 
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Blaschuk T. V. 

Organizational-legal forms of activity of the subjects, which carry out 

medical services of the population in the conditions of medical sector reform 

In the article, on the basis of analysis of existing and proposed legislation 

in the field of medical care of the population, organizational and legal forms are 

defined in which the subjects of medical activity, which carry out medical care 

of the population, are determined, taking into account changes in the legislation 

of Ukraine in the process of medical reform; as well as the classification of 

health facilities and the peculiarities of legal regulation of their activities; it is 

indicated in the narrative in the regulation of the activity of individuals – 

entrepreneurs carrying out economic activities in medical practice. It is 

concluded that the organizational and legal forms of activity of the entities 

engaged in the medical care of the population are: the activity of individuals – 

entrepreneurs; activity of legal entities of public law in the form of state and 

communal institutions, state enterprises, communal non-profit enterprises; the 

activities of legal entities of public law in the form of associations or institutions 

or in other forms (in particular enterprises). The classification of such entities 

can be carried out according to different criteria. 

Key words: health care institution, medical service, medical service, 

medical reform, contract on medical services, legal entity, legal person of 

private law, legal person of public law, individual entrepreneur, medical 

practice. 

 

 

 

 

 



 14 

 
 
 

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2018. – №2(18) 
 
 
 

 

 Організаційно-правові форми діяльності суб‘єктів, що здійснюють медичне обслуговування 

населення в умовах реформи медичної галузі / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Право». – 2018. – № 2(18) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n2/18btvrmh.pdf. 

 

Блащук Т. В. 

Организационно-правовые формы деятельности субъектов, 

осуществляющих медицинское обслуживание населения в условиях 

реформы медицинской отрасли 

В статье на основе анализа существующего и предлагаемого 

законодательства в сфере медицинского обслуживания населения 

определяются организационно-правовые формы, в которых должны 

действовать субъекты медицинской деятельности, осуществляющие 

медицинское обслуживание населения; а также осуществляется 

классификация учреждений здравоохранения и особенности правового 

регулирования их деятельности; указывается на предлагаемые в рамках 

медицинской реформы изменения в регулировании деятельности 

физических лиц – предпринимателей, осуществляющих хозяйственную 

деятельность по медицинской практике. 
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