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Дисертація є першим науковим дослідженням, присвяченим проблемам
надання публічних послуг у медичній галузі України. Об’єктом дослідження є
суспільні відносини, що виникають у медичній галузі України під час надання
публічних послуг. Предметом – організаційно-правові засади надання публічних
послуг у медичній галузі України.
У роботі вирішено конкретне наукове завдання щодо визначення місця і
ролі публічних послуг у медичній галузі України, окресленні особливостей
організаційного та правового забезпечення надання публічних послуг суб’єктами
публічної адміністрації, вироблення науково обґрунтованих пропозицій щодо
вдосконалення чинного законодавства, що регулює відносини в названій галузі,
підвищення результативності та ефективності надання публічних послуг у
медичній галузі.
На підставі здійсненого дослідження доктринальних та законодавчих основ
впровадження інституту надання публічних послуг у медичній галузі України
розкрито зміст поняття «доктрина» у правовій науці, що дозволило сформулювати
визначення поняття «юридичної доктрини» як системи принципів, підходів,
провідних ідей, теорій, які містять ґрунтовні дані про правові явища і процеси, які
відображають

об’єктивні

закони

розвитку

суспільства,

є

результатом

фундаментальних наукових досліджень, що суттєво впливають на правотворчу і
правозастосовну діяльність.
Розкрито правові аспекти надання публічних послуг: поняття «публічні
послуги», їхню правову природу, критерії диференціації, ознаки та види, суб’єктів
та процедури надання таких послуг. З’ясовано, що поняття «публічні послуги»
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найширше охоплює всі випадки надання послуг населенню (адміністративних,
соціальних, електронних). Їх надають суб’єкти публічної адміністрації, а також
інші уповноважені органи та їхні посадові особи за зверненням (ініціативою)
фізичних чи юридичних осіб з метою реалізації своїх свобод, прав, законних
інтересів; результатом такої діяльності є формальне закріплення результатів
надання публічної послуги (видача конкретного результату публічної послуги:
дозволу; ліцензії, посвідчення, сертифіката тощо) та дії суб’єктів надання
публічних послуг, що регламентуються нормами адміністративного права.
Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання надання
публічних послуг відбувалося у розрізі науки адміністративного права, де робився
акцент на наданні адміністративних послугах як домінантному складнику системи
публічних послуг. Нині надання публічних послуг регулюється спеціальним
Законом України «Про адміністративні послуги» та низкою підзаконних
нормативно-правових актів. Формування правової основи процедури регулювання
надання публічних послуг триває й нині та потребує удосконалення, зокрема, в
аспекті: регламентації процедури надання публічних послуг;

суб’єктів їх

надання; єдиної узгодженої методики розрахунку ціни і вартості публічних послуг
за їх видами; поділу публічних послуг за критерієм їх платності та безоплатності.
Розкриття правових передумов надання публічних послуг у медичній галузі
Україні дозволило дійти висновку, що нормативно-правовому регулюванню
надання публічних послуг у медичній галузі притаманні особливості, що
випливають із специфіки суспільної діяльності. На сьогодні надання публічних
послуг у медичній галузі регулюється Конституцією України, нормами
Господарського і Цивільного кодексів України, Законів України: «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державноприватне партнерство», нормами спеціальних Законів України:

«Основи

законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до Основ
законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання
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медичної допомоги», «Про лікарські засоби», а також низкою підзаконних
нормативно-правових актів: «Про затвердження Порядку акредитації закладу
охорони здоров’я», «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»,
«Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики»
тощо.
Публічні послуги у медичній галузі України надаються різноманітним колом
уповноважених

суб’єктів

публічної

адміністрації

зокрема,

структурними

підрозділами Міністерства охорони здоров’я України, шляхом реалізації владних
повноважень із ліцензування, акредитації закладів охорони здоров’я, ліцензування
лікарів, стандартизації та сертифікації.
Здійснений аналіз доктринальних підходів щодо визначення поняття
«публічні послуги», дало підстави надати авторське визначення поняття
«публічних послуг в медичній галузі» під яким пропонується розуміти
регламентовану нормами права суспільно значущу діяльність суб’єктів публічної
адміністрації у медичній галузі спрямовану на задоволення суспільних інтересів,
інтересів фізичних та юридичних осіб як ініціаторів отримання публічних послуг
у медичній галузі України.
Встановлено особливості надання публічних послуг у медичній галузі
України. Ними є: обов’язкове законодавче визначення суб’єктів надання послуги;
безпосередня участь суб’єктів у наданні публічних послуг; періодичність
звернення за послугою та її надання; заявний характер отримання послуги;
нормативне врегулювання процедури надання послуги; наявність відповідної
матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, умов щодо контролю
якості лікарських засобів; обов’язкова перевірка суб’єкта господарювання щодо
видачі ліцензії з подальшим контролем здійснення діяльності тощо.
Основними суб’єктами публічної адміністрації надання публічних послуг у
медичній галузі України є: Міністерство охорони здоров’я України; «Державна
служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками»; «Державний
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експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»; «Український
медичний центр сертифікації»; Державне підприємство «Державний науковий
центр лікарських засобів і медичної продукції»; Державне підприємство
«Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної
продукції»; Державне підприємство «Український науковий фармакопейний
центр

якості лікарських засобів»;

Державне

підприємство

«Український

фармацевтичний інститут якості»; Консалтинговий науково-дослідний центр
«ПОЛІТОКС»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Український центр
медичної

сертифікації

та

прогнозування»

та

підпорядковані

структурні

підрозділи.
Запропоновано класифікацію публічних послуг, що надаються суб’єктами
публічної адміністрації в медичній галузі України за такими критеріями:
– результатом видачі адміністративного акта (дозволи, ліцензії);
– обсягом процедурних дій (основні послуги, які надаються за заявами,
супутні послуги, додаткові послуги);
– юридичними

наслідками

(правонаділяючі,

правоприпиняюч,

правообмежувальні);
– критерієм платності (платні, безкоштовні);
– суб’єктом отримання (фізичні та юридичні особи приватного права,
юридичні особи публічного права);
– правовою

регламентацією

(регламентуються

законодавчими

та

підзаконними актами;
– за суб’єктом надання: органи державної влади; органи місцевого
самоврядування; юридичні особи публічного права, що не володіють статусом
органа публічної влади (державні підприємства, установи); юридичні особи
приватного права);
– за джерелом фінансування (за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів);
– на підставі адміністративного акта (реєстрація, рішення).
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На підставі здійсненого дослідження надання публічних послуг у медичній
галузі зарубіжних країн, з метою удосконалення організаційно-правових засад
надання публічних послуг у медичній галузі України запропоновано:
1. Внести зміни до ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги»,
який доповнити частиною 12, яку викласти у такій редакції: «У разі відсутності
державного реєстратора (тимчасова непрацездатність, відсутність у штаті тощо)
Центри надання адміністративних послуг мають право укладати договори про
співпрацю з іншими Центрами надання адміністративних послуг з метою
забезпечення надання адміністративних послуг у межах територіального округу
(області, містах Києві, Севастополі)». Частину 5 ст. 13 Закону України «Про
адміністративні послуги» доповнити пунктом 5, який викласти у такій редакції:
«У разі укладення договору про співпрацю приймати документи до Центрів
надання адміністративних послуг з метою передачі їх до інших Центрів надання
адміністративних послуг».
Доповнити підпунктом 5 пункт 2 частини 1 ст. 27 Закону України «Про
місцеве самоврядування», який викласти у такій редакції: «До відання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад належать: б) делеговані повноваження:
5) організаційне забезпечення прийому та передання документів через структурні
підрозділи Центрів надання адміністративних послуг з метою подальшого
надання адміністративних послуг центральними органами виконавчої влади».
2. Запропоновано низку організаційно-правових заходів щодо оптимізації
надання публічних послуг у медичній галузі України:
– внести часткові зміни в окремі положення Закону України «Про
громадські

об’єднання»

в

частині,

що

стосується

неприбуткових

профорієнтованих організацій. А саме: пункт 5 частини 2 «Сфера дії Закону»
статті 2 «Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері
утворення, реєстрації, діяльності та припинення» викласти у такій редакції:
«Саморегулятивних

організацій,

організацій,

які

здійснюють

професійне

самоврядування, зокрема органів лікарського самоврядування». Ці зміни
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сприятимуть процедурі запровадження ефективного та нормативно закріпленого
механізму підвищення кваліфікації лікарів, рівня їх професійності, здобуття
нового досвіду лікарями;
– передати повноваження по здійсненню акредитації закладів охорони
здоров’я від державних органів до неурядових професійних і громадських
організацій, а також до місцевих громад; привести стандарти для здійснення
акредитації у відповідність із міжнародними; передати ведення єдиного
електронного

«Реєстру

акредитованих

закладів

охорони

здоров’я»

від

Міністерства охорони здоров’я України до незалежної експертної установи;
– Міністерству охорони здоров’я України розробити і прийняти типовий
адміністративний регламент кожного виду публічної послуги у медичній галузі,
який регламентуватиме діяльність суб’єктів публічної адміністрації у медичній
галузі;
– врегулювати процедуру оплати надання публічних послуг у медичній
галузі шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України, якою має бути
закріплено конкретні розміри плати та визначені межі цих розмірів, окреслені
публічні послуги медичної галузі, які надаються безоплатно;
– прийняти Закон України «Про адміністративний збір», який узагальнить
положення чинних нормативно-правових актів (законів і підзаконних актів),
визначить функції адміністративного збору, принципи його встановлення та
стягнення. Закріпити вищевказані положення у ст. 11 Закону України «Про
адміністративні послуги»;
– прийняти Закон України «Про перелік публічних послуг та плату за їхнє
надання», який урегулює

питання диференціації публічних послуг

між

державними органами та органами місцевого самоврядування, а також визначить
розміри плати за їхнє надання, платність яких визначена законами, що регулюють
відносини у медичній галузі України.
3. Аргументовано доцільність внесення на повторний розгляд Верховної
Ради України проект Закону України «Про лікарське самоврядування», де
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розширити повноваження «Організації самоврядування лікарів» у процедурі
надання, призупинення та припинення права на здійснення лікарської практики
(визначення розмірів внесків і штрафних санкцій) та внесення в «Єдиний реєстр
лікарів України» інформації про кількість проведених лікарем прийомів,
маніпуляцій, оперативних втручань, прочитаних лекцій, проведених практиках,
оприлюднених публікаціях, виступах на конференціях та прослуханих курсах
підвищення кваліфікації тощо).
Ключові слова: права людини, здоров’я, діяльність, публічні послуги,
медична галузь.

SUMMARY
Vasiuk M.M. Public services in the medical field of Ukraine. – Qualifying
scientific work on the rights of the manuscript.
The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of philosophy
in a specialty 081 – the Law. National University of Life and Environmental Sciences of
Ukraine. Kyiv, 2021.
The dissertation is the first scientific research devoted to the problems of
providing public services in the medical field of Ukraine.
The object of the study is the social relations that arise in the medical field of
Ukraine during the provision of public services. The subject – the organizational and
legal framework for the provision of public services in the medical field of Ukraine.
The paper solves a specific scientific task to determine the place and role of
public services in the medical sector of Ukraine, outlining the organizational and legal
support of public services by public administration, development of scientifically sound
proposals to improve existing legislation governing relations in this area, increase
efficiency and effectiveness of public services in the medical field.
Based on a study of doctrine and legislative basics of implementation of the
institute of public services in the medical field Ukraine revealed the meaning of the
concept of «doctrine» in legal science, which allowed to formulate the definition of the
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concept of «legal doctrine» as a system principles, approaches, leading ideas, theories
that contain thorough data on legal phenomena and processes that reflect the objective
laws of development, is the result of basic research that significantly affects law-making
and law enforcement activities.
The legal aspects of the provision of public services are revealed: the concept of
«public services», their legal nature, criteria for differentiation, features and types,
subjects and procedures for the provision of such services. It was found that the concept
of «public services» most widely covers all cases of providing services to the public
(administrative, social, electronic). They are provided by the subjects of public
administration, as well as other authorized bodies and their officials at the request
(initiative) of individuals or legal entities in order to exercise their freedoms, rights,
legitimate interests; the result of such activities is the formal consolidation of the results
of public service (issuance of a specific result of public service: permits; licenses,
certificates, certificates, etc.) and the actions of public service entities governed by
administrative law.
The formation and development of legal regulation of public services took place
in the context of the science of administrative law, the emphasis on the provision of
administrative services as a dominant component of the public service system.
Currently, the provision of public services is governed by a special Law of Ukraine «On
Administrative Services» and a number of by laws. The formation of the legal basis of
the procedure for regulating the provision of public services continues today and needs
to be improved, in particular, in the aspect of: regulation of the procedure for the
provision of public services; subjects of their provision; a single agreed method of
calculating the price and cost of public services by their types; division of public
services on the basis of their payment and free of charge.
Disclosure of legal preconditions for the provision of public services in the
medical field of Ukraine allowed us to conclude that the legal regulation of the
provision of public services in the medical field is characterized by features arising from
the specifics of public activity. Today, the provision of public services in the medical
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field is regulated by the Constitution of Ukraine, the norms of the Commercial and Civil
Codes of Ukraine, the Laws of Ukraine: «On state registration of legal entities,
individuals – entrepreneurs and public associations», «On licensing of economic
activities», «On public-private partnership», norms of special Laws of Ukraine:
«Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care», «On amendments to the
Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care to improve medical care»,
«On Medicinal Products», as well as a number of bylaws: «On approval of the
Procedure for accreditation of health care institutions», «On approval of the list of
licensing bodies and recognition as invalid of some resolutions of the Cabinet of
Ministers of Ukraine», «Licensing conditions for conducting economic activity in
medical practice», etc.
Public services in the medical sector of Ukraine are provided by a variety of
authorized public administration entities, including structural units of the Ministry of
Health of Ukraine, through the exercise of authority on licensing, accreditation of health
care facilities, licensing of doctors, standardization and certification.
The analysis of doctrinal approaches to the definition of «public services», gave
grounds to provide an author's definition of «public services in the medical field»
which is proposed to understand regulated by law socially significant activities of public
administration in the medical field aimed at meeting public interests individuals and
legal entities as initiators of receiving public services in the medical field of Ukraine.
The peculiarities of providing public services in the medical field of Ukraine are
established. These are: mandatory legislative definition of the subjects of service
provision; direct participation of subjects in the provision of public services; frequency
of application for the service and its provision; declarative nature of receiving the
service; regulatory regulation of the service provision procedure; availability of
appropriate material and technical base, qualified personnel, conditions for quality
control of medicines; mandatory inspection of the business entity for the issuance of a
license with subsequent control of the activities, etc.
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The main subjects of public administration of public services in the medical field
of Ukraine are: the Ministry of Health of Ukraine; «State Service of Ukraine for
Medicines and Drug Control»; «State Expert Center of the Ministry of Health of
Ukraine»; «Ukrainian Medical Certification Center»; State Enterprise «State Research
Center for Medicines and Medical Products»; State Enterprise «Central Laboratory for
Quality Analysis of Medicines and Medical Products»; State Enterprise «Ukrainian
Scientific Pharmacopeia Center for Quality of Medicines»; State Enterprise «Ukrainian
Pharmaceutical Institute of Quality»; POLITOX Consulting Research Center; Limited
Liability Company «Ukrainian Center for Medical Certification and Forecasting» and
subordinate structural units.
The classification of public services provided by public administration entities in
the medical sector of Ukraine, according to the following criteria is proposed:
– The result of the issuance of an administrative act (permits, licenses);
– The scope of procedural actions (basic services provided by applications,
related services, additional services);
– Legal consequences (law-giving, terminating, restrictive);
– Payment criterion (paid, free);
– The subject to receipt (individuals and legal entities of private law, legal
entities of public law);
– Legal regulations (regulated by laws and regulations;
– By the subject of provision: public authorities; local governments; legal entities
of public law that do not have the status of a public authority (state enterprises,
institutions); legal entities of private law);
– By source of funding (from the state and local budgets);
– On the basis of an administrative act (registration, decision).
Based on the study of the provision of public services in the medical field of
foreign countries, in order to improve the organizational and legal framework for the
provision of public services in the medical field of Ukraine proposed:
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1. Make changes to Art. 12 of the Law of Ukraine «On Administrative Services»,
which should be supplemented by part 12, which should be worded as follows: «In the
absence of a state registrar (temporary incapacity, absence of staff, etc) services to
ensure the provision of administrative services within the territorial district (regions,
cities of Kyiv, Sevastopol). Part 5 of Art. 13 of the Law of Ukraine «On Administrative
Services» to add paragraph 5, which reads as follows: «In the case of a cooperation
agreement to accept documents to the Centers for administrative services in order to
transfer them to other Centers for administrative services».
To supplement sub-item 5 item 2 of part 1 of Art. 27 of the Law of Ukraine «On
Local Self-Government», which is worded as follows: «The executive bodies of village,
settlement, city councils include: b) delegated powers: further provision of
administrative services by central executive bodies».
2. A number of organizational and legal measures to optimize the provision of
public services in the medical sector of Ukraine are proposed:
– To make partial changes to certain provisions of the Law of Ukraine «On
Public Associations» in the part concerning non-profit professional organizations.
Namely: paragraph 5 of part 2 «Scope of the Law» of Article 2 «This Law does not
apply to public relations in the field of formation, registration, activity and termination»
shall be worded as follows: «Self-regulatory organizations, organizations engaged in
professional self-government, in particular medical self-government bodies». These
changes will facilitate the procedure of introduction of an effective and normatively
established mechanism for improving the skills of doctors, the level of their
professionalism, the acquisition of new experience by doctors;
– transfer the authority to carry out the accreditation of health care institutions
from state bodies to non-governmental professional and public organizations, as well as
to local communities; bring the standards for accreditation in line with international
ones; transfer the maintenance of a single electronic «Register of accredited health care
institutions» from the Ministry of Health of Ukraine to an independent expert
institution;
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– The Ministry of Health of Ukraine to develop and adopt a standard
administrative regulation of each type of public service in the medical field, which will
regulate the activities of public administration in the medical field;
– regulate the procedure for payment for the provision of public services in the
medical sector by adopting a resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, which
should fix specific fees and determine the limits of these amounts, outline public
services in the medical sector, provided free of charge;
– Adopt the Law of Ukraine «On Administrative Fees», which will summarize
the provisions of the current regulations (laws and bylaws), determine the functions of
the administrative fee, the principles of its establishment and collection. To enshrine the
above provisions in Art. 11 of the Law of Ukraine «On Administrative Services»;
– Adopt the Law of Ukraine «On the list of public services and fees for their
provision», which regulates the differentiation of public services between state bodies
and local governments, as well as determine the amount of fees for their provision, the
payment of which is determined by laws governing medical Relations of Ukraine.
3. The expediency of submitting for reconsideration of the Verkhovna Rada of
Ukraine the draft Law of Ukraine «On Medical Self-Government», where to expand the
powers of the «Organization of Medical Self-Government» in the procedure of granting,
suspending and terminating the right to practice medicine (determination of
contributions and penalties) and «Unified Register of Physicians of Ukraine»
information on the number of receptions, manipulations, surgical interventions, lectures,
practices, published publications, speeches at conferences and attended refresher
courses, etc).
Keywords: human rights, health, activities, public services, medical field.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. Україна як асоційований член Європейського
співтовариства знаходиться на шляху проведення адміністративної реформи та
вдосконалення національного законодавства з метою приведення його до
міжнародних стандартів належного урядування. Одним із напрямів таких
правотворчих і державотворчих процесів є перегляд змісту і призначення
адміністративного права в аспекті суттєвого розширення його сфери впливу на
певні суспільні правовідносини, зокрема і в медичній галузі України.
Вагому роль у публічно-сервісній діяльності, наданні публічних послуг
населенню України в медичній галузі повинні відігравати суб’єкти публічної
адміністрації, обов’язок яких створювати сприятливі умови для розвитку
громадянського суспільства та зміцнення законності, забезпечити реалізацію
положень статті 3 Конституції України, відповідно до якої людина, її життя та
здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю, що має становити фундамент сучасної науки
адміністративного права, яка повинна відповідати ідеології служіння держави
правам та інтересам громадян.
Теоретичним підгрунтям дисертаційного дослідження стали праці таких
вчених,

як

В. Б. Авер’янов,

О. В. Артеменко,

Ю. П. Битяк,

І. І. Гавриш,

О. В. Гулак, С. В. Дубінський, І. Б. Дутчак, В. О. Заросило, Р. А. Калюжний,
В. І. Курило, В.В. Ладиченко, Є. О. Легеза, Б. О. Логвиненко, В. Я. Малиновський,
Г. М. Писаренко, Я. Ф. Радиш, М. В. Рябенко, О. П. Світличний, Г. М. Сирибаєва,
О. Г. Стрельченко,

В. Ю. Стеценко,

C. Г. Стеценко,

В. І. Теремецький,

В. М. Шаповал. Питання класифікації публічних послуг знаходились у центрі
уваги таких науковців, як І. В. Венедиктова, І. Б. Коліушко, Є. О. Легеза,
В. М. Сороко, С. В. Сороковська, В. П. Тимощук, Ю. О. Тихомиров та ін.
Зв'язок теми дисертації із сучасними дослідженнями. Питання охорони
здоров’я населення завжди були в полі зору держави, суспільства, предметом
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дослідження науковців різних галузевих наук. Окремі аспекти надання медичних
послуг були предметом досліджень учених адміністративістів, серед яких варто
відзначити праці: Л. М. Руснак «Адміністративно-правове забезпечення права на
охорону здоров’я в Україні» (2016 р.), Д. О. Гомон «Адміністративно-правове та
організаційне забезпечення охорони здоров’я в Україні» (2018 р.), А. М. Маркіної
«Адміністративно-правове регулювання надання медичних послуг в Україні»
(2018 р.), С. В. Книша «Адміністративно-правові відносини у сфері охорони
здоров’я в Україні» (2019 р.), А. О. Іванова «Адміністративно-правові засади
надання медичних послуг в Україні» (2020 р.), свідчить, що публічні відносини у
сфері охорони здоров’я постійно привертають увагу науковців.
Опосередковано

питання

діяльності

суб’єктів

медичної

практики

розкривалися у працях В. М. Пашкова, А. В. Симонян та ін. Діяльність суб’єктів
публічного управління у сфері ліцензування, стандартизації, сертифікації
фармацевтичної галузі України досліджували Н. В. Волк і О. П. Світличний.
О. В. Клименко розкрито ґенезу становлення та розвитку інституту ліцензування
та акредитації медичних закладів.
Незважаючи на значний масив наукових досліджень у вітчизняній науці
адміністративного права щодо надання публічних послуг, інтенсифікація
медичної реформи потребує вирішення проблемних питань нормативноправового регулювання реального процесу надання публічних послуг із
ліцензування, акредитації, стандартизації та сертифікації в медичній галузі
України, запровадження ліцензування професійної діяльності й індивідуальної
професійної відповідальності медичних працівників не отримало поглибленого
комплексного дослідження, що й обумовило вибір теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами.
Дослідження виконано відповідно до основних положень Стратегії сталого
розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України (Президента)
від

12. 01. 2015 р.

№ 5/2015,

Національної

стратегії

сприяння

розвитку

громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 рр., затвердженої Указом
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Президента

від

26. 02. 2016 р.

№ 68/2016,

Концепції

розвитку

системи

громадського здоров’я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України
(КМУ) від 30. 11. 2016 р № 1013-р та в межах тематики науково-дослідних робіт
юридичного

факультету

Національного

університету

біоресурсів

і

природокористування України «Механізм державної влади в правовій державі»
(номер державної реєстрації 0115U006024).
Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає є
визначенні місця і ролі публічних послуг у медичній галузі України, окресленні
особливостей організаційного та правового забезпечення надання публічних
послуг суб’єктами публічної адміністрації, вироблення науково обґрунтованих
пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, що регулює відносини в
названій галузі, підвищення результативності та ефективності надання публічних
послуг у медичній галузі.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
– проаналізувати правові аспекти надання публічних послуг у доктрині
адміністративного права;
– висвітлити становлення та розвиток нормативно-правового регулювання
надання публічних послуг в Україні;
– розкрити правові передумови надання публічних послуг у медичній галузі
в Україні;
– розкрити поняття та особливості надання публічних послуг у медичній
галузі України;
– дослідити правову основу суб’єктів публічної адміністрації щодо надання
публічних послуг у медичній галузі України;
– здійснити класифікацію публічних послуг у медичній галузі з метою
їхнього узагальнення та ефективного застосування у практиці;
– проаналізувати зарубіжний досвід надання публічних послуг у медичній
галузі;
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– обґрунтувати перспективи удосконалення організаційно-правових засад
надання публічних послуг у медичній галузі суб’єктами публічної адміністрації
України.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у медичній
галузі України під час надання публічних послуг.
Предметом дослідження є організаційно-правові засади надання публічних
послуг у медичній галузі України.
Методи

дослідження.

Методологічну

основу

дослідження

складає

сукупність загальнонаукових і спеціальних методів і прийомів наукового
пізнання: діалектичний, логічний, системний аналіз, системно-структурний,
порівняльно-правовий,

історико-правовий,

логіко-семантичний,

формально-

юридичний тощо. Провідним є діалектичний метод пізнання, який дає змогу
розглянути у взаємозв’язку теоретико-правові засади надання публічних послуг у
медичній галузі України, основні елементи та статичну й динамічну частини
механізму правового регулювання надання публічних послуг у зазначеній сфері.
Використання методів і прийомів наукового пізнання скеровується системним
підходом,

що

надає

можливість

досліджувати

проблематику

правового

регулювання надання публічних послуг у медичній галузі комплексно. Логікосемантичний метод

застосований для

поглиблення

понятійного апарату,

визначення понять та їх співвідношення (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Порівняльноправовий метод – під час дослідження нормативно-правової бази правового
регулювання надання публічних послуг у медичній галузі (підрозділи 1.2, 1.3). За
допомогою

формально-юридичного

методу

досліджені

норми

публічного

законодавства України, що закріплюють суб’єктивні права, юридичні обов’язки та
відповідальність суб’єктів надання та суб’єктів отримання публічних послуг у
зазначеній галузі (підрозділи 2.2, 3.1, 3.2). Історико-правовий метод сприяв
висвітленню ґенези завдань, функцій та адміністративно-правових повноважень
державних служб у медичній галузі України (підрозділ 2.2). Застосування
системно-структурного

методу

в

роботі

допомогло

з’ясувати

структуру
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центральних органів виконавчої влади України, правових засобів, нормативноправової бази, відповідного механізму правового регулювання (підрозділи 1.2,
1,3, 2.2) та ін.
Положення та висновки дисертації ґрунтуються на нормах Конституції,
законодавчих та підзаконних нормативно-правових актах, що регламентують
процес надання публічних послуг у медичній галузі України. Інформаційну та
емпіричну основу дослідження складають узагальнення практичної діяльності
відповідних органів публічної влади України, що надають зазначені послуги;
довідкові видання та статистичні матеріали.
Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація є одним із перших у
вітчизняній науці адміністративного права комплексних досліджень надання
публічних послуг у медичній галузі України. У результаті дослідження
сформульовано низку нових теоретичних положень, обґрунтовано висновки,
рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України.
Наукова новизна дисертації конкретизується в

таких науково-

теоретичних висновках, положеннях і пропозиціях.
Основні із них такі:
вперше:
– сформульовано поняття «публічних послуг в медичній галузі» під яким
пропонується розуміти регламентовану нормами права суспільно значущу
діяльність суб’єктів публічної адміністрації у медичній галузі спрямовану на
задоволення суспільних інтересів, інтересів фізичних та юридичних осіб як
ініціаторів отримання публічних послуг у медичній галузі України;
– аргументовано доцільність реалізації Центрами надання адміністративних
послуг окремих посередницьких функцій із надання публічних послуг у медичній
галузі між державним органом та суб’єктом звернення, зокрема подати документи
для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики;
удосконалено:
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– існуючий науковий підхід до класифікації публічних послуг, що
надаються суб’єктами публічної адміністрації в медичній галузі України, за:
результатом

видачі

адміністративного

акта

(дозволи,

ліцензії);

обсягом

процедурних дій (основні послуги, які надаються за заявами, супутні послуги,
додаткові послуги); юридичними наслідками (правонаділяючі, правоприпиняючі,
правообмежувальні); критерієм платності (платні, безкоштовні); суб’єктом
отримання (фізичні та юридичні особи приватного права, юридичні особи
публічного права); правовою регламентацією (регламентуються законодавчими та
підзаконними актами); суб’єктом надання (органи державної влади; органи
місцевого самоврядування; юридичні особи публічного права, які не мають
статусу органа публічної влади (державні підприємства, установи), юридичні
особи приватного права; джерелом фінансування (фінансуються за рахунок
коштів державного та коштів місцевого бюджету; на підставі адміністративного
акта (реєстрація, рішення);
– процедуру врегулювання проблеми оплати за надання публічних послуг у
медичній галузі, шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України, якою
має бути закріплено конкретні розміри плати та визначені межі цих розмірів, а
також визначені публічні послуги у медичній галузі, які надаються безоплатно;
– наукові положення прийняття Закону України «Про адміністративний
збір», що узагальнить положення чинних нормативно-правових актів (законів і
підзаконних актів) та визначить функції адміністративного збору, принципи його
встановлення та стягнення;
– пропозиції щодо прийняття Закону України «Про перелік публічних
послуг та плату за їхнє надання», має урегулювати питання диференціації
публічних

послуг

між

державними

органами

та

органами

місцевого

самоврядування, визначити розміри плати за їхнє надання, платність яких
визначена законами, що регулюють відносини у медичній галузі України;
дістало подальшого розвитку:
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– теоретичне розуміння поняття «юридичної доктрини» як системи
принципів, підходів, провідних ідей, теорій, які містять ґрунтовні дані про правові
явища і процеси, які відображають об’єктивні закони розвитку суспільства, є
результатом фундаментальних наукових досліджень, що суттєво впливають на
правотворчу і правозастосовну діяльність;
– положення проекту Закону України «Про лікарське самоврядування»
щодо розширення повноважень «Організації самоврядування лікарів» щодо
процедури надання, призупинення та припинення права на здійснення лікарської
практики (визначення розмірів внесків і штрафних санкцій), внесення в «Єдиний
реєстр лікарів України» інформації про кількість проведених лікарем прийомів,
маніпуляцій, оперативних втручань, проведення практик, підвищення кваліфікації
тощо). Пропонується статтю 28 Закону України «Про лікарське самоврядування»
викласти у такій редакції: «Підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних
працівників має здійснюватися шляхом участі у конференціях, семінарах тощо
через систему формальної, інформальної та неформальної освіти. З метою
провадження

своєї

професійної

діяльності

на

наступний

рік,

лікар

(фармацевтичний працівник) зобов’язаний набрати не менше ніж 12 балів»;
– процедура запровадження ефективного та нормативно закріпленого
механізму підвищення кваліфікації лікарів, рівня їх професійності, здобуття
нового досвіду лікарями. Запропоновано пункт 5 частини 2 статті 2 Закону
України

«Про

громадські

«Саморегулятивних

об’єднання»

організацій,

організацій,

викласти
які

у

такій

здійснюють

редакції:
професійне

самоврядування, зокрема органів лікарського самоврядування»;
– наукові пропозиції щодо використання зарубіжного досвіду з організації
надання публічних послуг у медичній галузі України, делегувавши повноваження
з акредитації від державних органів до неурядових професійних і громадських
організацій, а також до місцевих громад, приведення стандартів для здійснення
акредитації у відповідність із міжнародними стандартами, а також передачі
ведення єдиного електронного «Реєстру акредитованих закладів охорони
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здоров’я» від Міністерства охорони здоров’я України до незалежної експертної
установи.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
сформульовані в роботі положення, висновки та пропозиції можуть бути
використані у:
– науково-дослідній сфері – для інформаційного забезпечення надання
органами виконавчої влади публічних послуг у медичній галузі України (Акт
впровадження кафедри адміністративного та фінансового права Національного
університету біоресурсів і природокористування України від 26. 01. 2021 р. № 3);
– освітньому процесі – під час викладання освітнього компонента
«Актуальні проблеми адміністративного права» (Акт впровадження Наукового
дослідного інституту публічного права від 21. 01. 2021 р. №3/22);
– у правотворчій діяльності – під час внесення змін і доповнень до
нормативно-правових актів, що регулюють відносини надання публічних послуг у
медичній галузі;
– у правозастосовній діяльності – для поліпшення практичної діяльності
суб’єктів надання публічних послуг у медичній галузі.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною
завершеною науковою роботою. Основні положення, висновки та пропозиції, що
визначають наукову новизну та виносяться на захист, сформульовано й
обгрунтовано

здобувачем

особисто.

У

науковій

праці,

співавторстві, в дисертаційному дослідженні використано

опублікованій
тільки

у

ідеї й

положення, що є результатом особистих досліджень автора.
Апробація результатів дисертації.

Основні теоретичні положення,

висновки і пропозиції, що висвітлені у дисертації, оприлюднено на міжнародних
науково-практичних конференціях: ХХХІV Міжнародній науковій інтернетконференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах
глобалізації» (м. Переяслав-Хмельницький, 2018 р.); Міжнародній науковопрактичній конференції «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для
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університетів наук про життя» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науковопрактичній конференції «Актуальні питання та проблеми правового регулювання
суспільних відносин» (м. Дніпро, 2019 р.).
Публікації результатів дослідження. Основні теоретичні положення та
висновки дисертації знайшли відображення в 11 наукових працях, з яких 5 статей
у

наукових

фахових

виданнях

України,

включених

до

міжнародних

наукометричних баз даних, 1 у періодичному науковому виданні держави, яка
входить до Європейського Союзу, 2 статті у наукових виданнях інших держав, 3
тезах наукових доповідей.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, що включають вісім підрозділів, висновків, списку використаних
джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 255 сторінок. Список
використаних джерел із 341 найменувань на 39 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
ДОКТРИНАЛЬНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
У розділі розкрито зміст поняття «доктрина» у правовій науці;
здійснено аналіз правових аспектів надання публічних послуг у доктрині
адміністративного права, визначено наукові підходи щодо виділення ознак
процедури надання публічних послуг; проаналізовано становлення та
розвиток нормативно-правового регулювання надання публічних послуг,
правові передумови надання публічних послуг у медичній галузі Україні.
1. 1 Правові

аспекти

надання

публічних

послуг

у

доктрині

адміністративного права
Зміни в політичній, економічній, правовій та соціальній сферах України
зумовлюють необхідність суттєвого коригування вітчизняного публічного права,
зокрема законодавчого регулювання надання якісних публічних послуг. У цьому
аспекті важливим є аналіз адміністративно-правової доктрини, яка на думку
Ю. М. Рогачова, нині набула найбільшого наукового підґрунтя, та повинна стати
важливим чинником прийняття і розвитку нового законодавства, що регулює
адміністративно-правові відносини як головні відносини сфери діяльності органів
публічної влади [269, c. 39].
Насамперед з’ясуємо, що ж означає поняття «доктрина» у правовій науці.
«Юридична енциклопедія» містить таке визначення правової доктрини: «правова
доктрина – це сукупність наук, знань про певне правове явище» [329, с. 275]. Це
визначення, на нашу думку, досить широко трактує правову доктрину, вміщуючи
у нього будь-які уявлення про право і державу.
Проте, досить часто науковці терміни «доктрина» і «наука» вживають
синонімами. Так, на думку В. С. Нерсесянца, юридична доктрина – це розроблені
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й обґрунтовані вченими-юристами позиції, конструкції, ідеї, принципи і судження
про право, які в тих чи інших системах права мають обов’язкову юридичну силу
[135, с. 401]. Подібним є розуміння правової доктрини А. А. Васильєвим:
«сукупність знань, теорій, ідей, понять, суджень про право, правові явища» [22, с.
10].
Є. Євграфова підтримує таку точку зору та вважає, що поняття «доктрина» і
поняття «наука» можна вважати тотожними: доктринальне / наукове тлумачення,
доктринальне / наукове право або право науки [81, с. 55]. Ми частково поділяємо
думки попередників, але водночас хочемо зауважити, що не завжди наукові
напрацювання, відображені в публікаціях, будуть складати доктрину, зокрема
юридичну.
Досить слушною у цьому сенсі є думка І. В. Семеніхіна, який переконаний,
що доктринальні положення насправді мають переважно науковий характер,
проте не вся наука є доктриною. В юридичній науці існує безліч концепцій,
підходів, теорій, що пропонують різні (часом діаметрально протилежні за
змістом) шляхи до вирішення тих чи інших проблем правового регулювання [279,
с. 26].
Проте, «лише ті наукові положення стають складовою частиною правової
доктрини, які містять глибокі та всебічні дані про сутнісні сторони, зв’язки
правових явищ і процесів, відображають об’єктивні закони розвитку суспільних
відносин» [60].
Окрім того, у вітчизняній правовій науці «доктриною» також називають
державні

акти,

в

яких

наведені

та

закріплені

напрями

реформування

економічного, політичного, соціально-культурного життя суспільства, наприклад,
«Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17 квітня 2002 р. № 347/2000,
«Про Воєнну доктрину України» від 15 червня 2004 р. № 648/2004. У цьому
аспекті доктрина – це документ, що містить концептуально оформлені ідеї,
принципи, розроблені вченими з метою вдосконалення законодавства та
усвідомлені суспільством і визнані державою як обов’язкові [161, с. 38].
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Не дивлячись на те, що такі «доктрини» містять принципи, провідні ідеї
тощо, вони більше відповідають означенню «документи», адже за своєю суттю є
планом дій, певною стратегією, які, на нашу думку, не є домінантною науковою
стратегією навіть у конкретній галузі знань, зокрема і в юридичній [32].
З огляду на вишесказане, наведемо думку І. В. Семеніхіна про те, що
правова доктрина тісно пов’язана з юридичною наукою, що виступає для неї в
ролі своєрідного життєдайного джерела, основи, витоку. Таким чином, правова
доктрина має похідний щодо правничої науки характер. Доктрина, доктринальні
положення створюються, переважно, в результаті проведення фундаментальних
наукових досліджень.

У

юридичній

літературі зазначається,

що

метою

фундаментальних досліджень є теоретичне осмислення глибинних процесів,
закономірностей виникнення, організації і функціонування правових явищ [279,
с. 22–23].
В аспекті нашого дослідження під юридичною доктриною слід розуміти
систему принципів, підходів, провідних ідей, теорій, які містять ґрунтовні дані
про правові явища і процеси, які відображають об’єктивні закони розвитку
суспільства, є результатом фундаментальних наукових досліджень, що суттєво
впливають на правотворчу і правозастосовну діяльність.
На

думку

запропонована

Ю. П. Битяка,

достатня

кількість

нині

наукою

аргументів,

адміністративного
на

підставі

яких

права
можна

стверджувати, що адміністративне право є галуззю публічного права [15, с. 5–9].
Зупинимося на аналізі робіт, у яких висвітлені загальні засади надання
адміністративних послуг. Серед них варті уваги напрацювання В. Б. Авер’янова
[41], В. П. Тимощука [98], І. Б. Коліушка [97] на ін.
Вирішуючи завдання реформування українського адміністративного права,
В. Б. Авер’янов, І. Б. Коліушко та В. П. Тимощук серед інших питань приділяють
увагу термінології послуг, які надають органи виконавчої влади. Зокрема
В. Б. Авер’янов уважав, що такі послуги варто визначати як «виконавські
послуги». Він обґрунтував свою точку зору тим, що діяльність органів виконавчої
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влади, зокрема і під час надання послуг, правильніше визначити в аспекті
«виконавсько-зобов’язальному» [98, c. 150].
Науковці І. Б. Коліушко та В. П. Тимощук запропонували своє бачення
щодо назви послуг, які надають органи виконавчої влади. Вони вважають, що
доцільнішим є використання визначення «адміністративні послуги», адже такі
послуги набувають форми

індивідуального адміністративного акту

й

є

результатом адміністративного провадження [98, c. 32]. До того ж, надання
адміністративної послуги – це публічно-службова діяльність адміністративного
органу, спрямована на забезпечення умов (шляхом юридичного оформлення), що
є необхідними для реалізації суб’єктивних прав юридичної чи фізичної особи, яка
(діяльність) здійснюється за заявою такої особи [164, с. 247–248].
У зазначеному контексті В. П. Тимощук підкреслює, що: «останнім часом
найбільш уживаним став термін «адміністративні послуги», оскільки справедливо
вважається, що категорія «управлінських послуг» уже має своє змістове
навантаження в економічній науці. Прикметник «адміністративні» є вдалішим,
тому що вказує на суб’єкта, який надає такі послуги, – адміністрацію,
адміністративні органи. Крім того, прикметник «адміністративні» характеризує
владно-публічну (адміністративну) природу діяльності щодо надання цих послуг»
[299].
У питанні надання адміністративних послуг органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, а також іншими уповноваженими органами
та їхніми посадовими особами, як слушно зазначають І. Б. Коліушко і
В. П. Тимощук, «слід виходити з того, що найбільш широким (родовим) поняттям
щодо послуг, є поняття «публічних послуг» [5, с. 301].
До питання упорядкування термінології щодо послуг свого часу долучився
І. П. Голосніченко. Науковець визначає адміністративну послугу як діяльність
уповноважених органів державної влади задля створення організаційних умов із
метою реалізації права громадянином, чи іншим суб’єктом адміністративноправових відношень [50, с. 63].
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Учені-правознавці, як от: Ю. В. Іщенко, В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко,
В. П. Чабан поняття «адміністративні послуги» розкривають у широкому та
вузькому значенні:
– як юридичне оформлення суб’єктом публічної адміністрації результатів
розгляду справи, що виникла за зверненням юридичної, фізичної чи іншої
колективної особи з метою реалізації своїх свобод, прав, законних інтересів;
– як

результат

здійснення

владних

повноважень

відповідним

уповноваженим суб’єктом, що згідно закону забезпечує юридичне оформлення
умов реалізації юридичними і фізичними особами свобод, прав і законних
інтересів за їхньою заявою (видача сертифікатів, посвідчень, дозволів (ліцензій),
реєстрація) [113, с. 6].
І. Б. Коліушко, взявши за основу поділу предмет послуг, запропонував такі
групи адміністративних послуг:
1. Видача
проведення

дозволів

демонстрацій

(на:

окремий

вид

підприємницької

чи

мітингів,

розміщення

реклами;

діяльності,
придбання,

зберігання, носіння, перевезення зброї), атестація, акредитація, сертифікація
(акредитація закладів вищої освіти; акредитація закладів охорони здоров’я;
атестація робочих місць, підприємств; сертифікація робіт, послуг, товарів).
2. Реєстрація та ведення реєстрів (суб’єктів підприємницької діяльності,
актів громадянського стану, автомототранспортних засобів), тобто легалізація
суб’єктів (об’єднання громадян).
3. Легалізація актів (легалізація документів консульством), нострифікація
(визнання документів про отримання освіти, виданих закладами вищої освіти
інших країнах), верифікація (установлення достовірності сертифікатів щодо
походження товарів із України).
4. Соціальні адміністративні послуги (визнання відповідного статусу, прав
особи (призначення субсидій, пенсій) [41, с. 107].
Ґрунтовну

теоретичну

узагальнену

характеристику

поняття

«адміністративні послуги» та його ознак дає Т. О. Коломоєць. Вона вважає, що
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адміністративними послугами є діяльність суб’єктів публічної адміністрації, що
спрямована на юридичне оформлення умов, визначених у законодавстві, та які є
необхідними для створення належної реалізації суб’єктних прав, інтересів, що
охороняються законом, а також виконання обов’язків фізичних чи юридичних
осіб. Така діяльність провадиться за зверненням осіб й її офіційним результатом є
прийняття адміністративного акта (індивідуального акта адміністрування). До
ознак адміністративних послуг, на її думку, варто віднести:
– надаються тільки за заявою юридичної чи фізичної особи, тобто
здійснюється ініціативна заявна діяльність;
– зв’язок із забезпеченням умов з метою реалізації законних інтересів, прав,
свобод відповідних осіб;
– надаються тільки шляхом реалізації владних повноважень суб’єктом
публічної адміністрації (делегованих чи власних);
– право на отримання особою відповідної адміністративної послуги й
кореспондуючого повноваження суб’єкта публічної адміністрації на її надання
законодавчо врегульоване;
– отримання відповідної адміністративної послуги передбачено в одному
органі;
– результатом надання такої послуги є дія чи рішення суб’єкта публічної
адміністрації, тобто адміністративний акт, яким задоволено звернення відповідної
особи. Такий адміністративний акт за своєю суттю є адресним, отже спрямований
на конкретну особу, що звернулася за адміністративною послугою [99].
До проблеми надання адміністративних послуг в Україні на рівні
дисертаційного дослідження однією із перших звернулася Г. М. Писаренко.
Проведений аналіз теорії, нормативно-правового регулювання, практики надання
адміністративних

послуг

дозволив

авторці

сформулювати

поняття

«адміністративних послуг», як різновиду правовідносин, які виникають при
реалізації суб’єктивних прав юридичних чи фізичних осіб (за їхньою заявою) під
час публічно-владної діяльності адміністративного органу з метою отримання
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конкретного результату. До того ж, у роботі запропоновано диференціювати
адміністративні послуги за змістом адміністративної діяльності щодо надання
таких послуг; за рівнем встановлення повноважень та правового регулювання
процедури щодо надання; залежно від форми їхньої реалізації; за предметом
(характером) питань. Заслуговують уваги критерії визначення оплати за надання
адміністративних послуг та критерії оцінювання якості їхнього надання. Проте, в
роботі не приділено уваги питанню надання публічних послуг [153, c. 5–6].
У дисертаційному дослідженні О. О. Сосновик адміністративні послуги, які
надають органи внутрішніх справ, визначено як публічну діяльність, яка
пов’язана з реалізацією владних повноважень органу, служби, підрозділу або
окремої посадової особи, що здійснюється за ініціативою юридичної (фізичної)
особи, переважно, має фіксований оплатний характер та спрямована на захист,
охорону, реалізацію її прав, законних інтересів і свобод, а її результатом є
адміністративний акт. Ознаками таких послуг є платний характер; адресність
(послуги надаються конкретним приватним (фізичним чи юридичним) особам за
їхнім зверненням); адміністративний акт, тобто дія чи рішення адміністративного
органу, яка є результатом адміністративної послуги. До того ж, такі послуги
безпосередньо пов’язані з реалізацією владних повноважень органів внутрішніх
справ, держава має монополію на їхнє надання та обов’язково перевіряє особу
перед наданням послуги. Щоб отримати адміністративні послуги юридичним та
фізичним особам потрібно виконати конкретні вимоги; приватні особи на свій
розсуд мають право (крім вчинення ними неправомірних дій) користуватись
результатами послуг тощо [287].
У роботі також відображено аналіз правового статусу органів внутрішніх
справ як суб’єктів надання адміністративних послуг та охарактеризовано правове
регулювання діяльності органів внутрішніх справ із надання адміністративних
послуг. У праці О. О. Сосновик визначено види адміністративних послуг органів
внутрішніх справ, до яких віднесені:
1) адміністративні послуги, результатом яких є адміністративний акт, що

35

надає відповідне право чи підтверджує його;
2) публічно-сервісні послуги, пов’язані із забезпеченням реалізації законних
інтересів і прав юридичних та фізичних осіб [287, c. 10].
Варто зауважити, що така класифікація адміністративних послуг органів
внутрішніх справ, на нашу думку, є не коректною. Адже адміністративні послуги
є видом публічних послуг.
У роботі також розкриті різні класифікації адміністративних послуг, які
надають органи внутрішніх справ (за критерієм платності; за рівнем правового
регулювання; за видом наданого адміністративного акта; залежно від суб’єкта
органів внутрішніх справ, який надає адміністративні послуги) та критерії
оцінювання якості надання послуг органами внутрішніх справ (задоволеність
споживача, економність та ефективність, результативність).
Окрім того, будь-які послуги, це результат договірних відносин, тому з
розвитком суспільних відносин на сучасному етапі можна з упевненістю
говорити, що договірне регулювання знайшло своєї чільне місце у публічноправовій сфері та займає чільне місце в науці адміністративного права [277,
с. 316].
У роботі О. Ю. Іващенко, на основі вивчення позитивного досвіду Великої
Британії, обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення системи надання та
оскарження адміністративних послуг в Україні; доведено доцільність створення в
Україні органу (комісії) для роботи зі скаргами громадян на послуги міліції;
запропоновано

стандарт

надання

адміністративних

послуг

структурним

підрозділом МВС України. Для нашого дослідження важливим є те, що
О. Ю. Іващенко зроблені теоретичні висновки щодо різної правової природи
публічного управління й адміністративних послуг, пропозиції щодо «Анкети
споживача послуг», яка дозволить визначити якість послуг, що надаються
органами місцевого самоврядування та адміністративними органами виконавчої
влади [88].
У свою чергу О. П. Світличний звертає увагу, що відповідно до ст. 6, 19, 92 та
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120 Конституції, свободи і права людини та громадянина, гарантії цих свобод і
прав, діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх
посадових

осіб,

повинно

здійснюватися

у

встановлених

Конституцією

повноваженнях, межах та у спосіб відповідно до Законів України, тому надання
будь-якої послуги органом виконавчої влади повинно бути передбачено законами
та іншими нормативно-правовими актами, які визначають його повноваження
[277, с. 320].
При цьому слід констатувати, що у проаналізованих роботах висвітлені
загальні засади надання адміністративних (публічних) послуг, у них приділялася
увага різним аспектам надання таких послуг як от: термінології послуг, які
надають органи виконавчої влади; визначенню поняття

«адміністративні

послуги», розкриттю їхніх ознак, підходів до класифікації, критеріїв визначення
плати за надання адміністративних послуг та критеріїв оцінювання якості їхнього
надання.
У

контексті

нашого

дослідження

слід

виділити

слушну

думку

В. П. Тимощука, що адміністративні послуги – це самостійний вид публічних
послуг (муніципальних і державних), який виділяється на тій підставі, що їхнє
надання безпосередньо пов’язується
державних

органів

та

органів

з реалізацією владних повноважень

місцевого

самоврядування;

при

цьому

адміністративні послуги необхідно відмежувати від звичайної господарської
діяльності відповідних суб’єктів, яка взагалі не передбачає застосування владних
повноважень [5, с. 302].
Останнім часом з’явилася значна кількість робіт, присвячених розкриттю
проблем електронних послуг. До послуг, що надаються у електронному вигляді
П. С. Клімушин відносить інформаційні, комунікаційні, транзакційні [94, с. 33]. У
його роботах також знайшли відображення механізми впровадження електронних
державних послуг (групування їх за відповідними життєвими епізодами та бізнесситуаціями) як от:
– адміністративні;
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– інституціональні

(механізми

розвитку

Інтернет-представництв

як

інституціональної структури системи електронної взаємодії суспільства і влади);
– ідентифікаційні (механізми ідентифікації боків електронної взаємодії
реалізуються через упровадження режиму електронного цифрового підпису як
засобу засвідчення авторства документа);
– внутрішньоурядові (механізм

міжвідомчої взаємодії за допомогою

системи електронного документообігу);
– єдиної точки доступу (поступова відмова від взаємодії «заявник –
відповідний орган влади» до моделі «заявник – загальний інтерфейс взаємодії
щодо отримання державних послуг»);
– інтеграційні

(спрямовуються

на

поліпшення

системи

відомчих

інформаційних систем державних, муніципальних і регіональних інформаційних
ресурсів);
– єдиного зразку інтегрованих додатків (можливе обмежене застосування
реєстрів для виявлення сервісів, а їх місце розташування, склад та інтерфейси
мають бути стабільними та визначатися в технічних стандартах) [93; 94, с. 34].
Заслуговує на увагу робота І. О. Тищенкової щодо електронних послуг.
Аналіз існуючих класифікацій електронних послуг в Україні дозволив їй дати
власну диференціацію адміністративних електронних послуг, що надаються
органами публічної адміністрації. Дослідниця пропонує здійснювати поділ таких
послуг за видом електронного подання, суб’єктом видання, сферою діяльності,
споживачами, місцем одержання з точки зору залучення в електронний сервіс та
клієнта [304].
У наступній роботі І. О. Тищенкової серед інших розглядаються питання
якості електронних послуг, які отримує особа, і роль у цьому процесі Державного
підприємства «Інформаційний Центр Міністерства юстиції України». У роботі
авторка доводить, що електронні послуги мають характерний суб’єктний склад і
публічний характер. Доказом цього є те, що адміністративні процедури надання
електронних послуг здійснюються в публічній сфері та надаються виключно
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публічною

адміністрацією. І. О. Тищенкова

визначає

поняття

«електронні

інформаційні послуги», як особливий вид електронних послуг, які надаються
публічною адміністрацією і спрямовані на задоволення інформаційних потреб
широких прошарків населення шляхом одержання відповідних електронних
документів чи електронної довідкової інформації [303, с. 185–186].
Дещо по-іншому визначає електронні послуги Є. О. Легеза. На його думку,
електронні послуги є видом публічних послуг і співвідносяться як частина до
цілого, тобто не дивлячись на загальні ознаки цих послуг, публічні послуги мають
велику сферу реалізації населенням у органах публічної адміністрації [112].
І. В. Клименко вважає, що найхарактернішою особливістю послуги в
електронному вигляді є те, що вона може бути отримана та надана 24 години на
добу, 7 днів на тиждень [91, с. 89].
На думку О. В. Баранова, критеріями, на основі яких варто визначати якість
надання електронних послуг, відображені у «Концепції розвитку системи надання
адміністративних послуг органами влади» [10, с. 18].
Сучасний
адміністративних

стан
послуг

правового
у

регулювання

електронній

формі

та
з

практики

надання

урахуванням

останніх

нововведень українського законодавства, а також виокремлення основних
перспектив розвитку системи електронних адміністративних послуг у аспекті
позитивного досвіду країн ЄС здійснено Я. Михайлюк [125].
Аналіз робіт, присвячених розкриттю проблем електронних послуг
засвідчив широкий спектр проблемних питань, що розглядаються: означення
поняття «електронні інформаційні послуги», особливості послуг у електронному
вигляді, існуючі класифікації електронних послуг, механізми упровадження
електронних державних послуг, критерії якості електронної послуги.
Окрім наведених видів послуг у доктринальній науці звертається увага і на
такий вид послуг, як соціальні послуги.
Однією із перших ґрунтовних робіт щодо соціальних послуг була праця
«Стандарти соціальних послуг. Збірка проектів документів» за редакцією
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Л. Л. Сідєльніка [289]. У ній зібрані проекти стандартів соціальних послуг, що
розроблені експертними групами, створеними за підтримки Українського фонду
соціальних інвестицій. У проектах відображені сучасні на той час підходи до
організації соціальних послуг, що у більшості випадках не відповідали чинному
українському законодавству, але ґрунтувалися на кращій національній і
міжнародній практиці та орієнтувалися на цінності соціальної роботи. Привертає
увагу вступна стаття Л. Л. Сідєльнік та О. Л. Іванової «Технологія розроблення
стандартів якості соціальних послуг», у якій серед інших приділяється увага
таким важливим питанням, як поняття «якості послуг» та визначенню
стандартних характеристик соціальної послуги [289, c. 5–20].
Варто уваги дослідження, присвячене наданню соціальних послуг різними
суб’єктами публічної адміністрації. Зокрема, у дисертаційному дослідженні
Л. А. Князьки зроблено висновок про те, що удосконалення адміністративноправового регулювання в галузі соціального захисту населення повинно
здійснюватися на підґрунті системного підходу до їхніх складників (законодавчоправові

стандарти

і

гарантії,

організаційно-програмне

й

інформаційне

забезпечення, фінансово-економічна база) у таких напрямах: реформування
державного забезпечення та надання послуг і соціальних пільг окремим групам
населення за рахунок державного бюджету; удосконалення системи соціального
страхування; унормування

соціальної підтримки та

соціальної допомоги

малозабезпечених і непрацездатних громадян за рахунок державного та місцевих
бюджетів. До видів соціальних послуг населенню автором віднесені соціальноекономічні,

соціально-медичні,

психолого-педагогічні,

соціально-правові,

реабілітаційні тощо [95].
Подібну до попередньої класифікацію містить праця А. Попок та Р. Греби.
Автори здійснили класифікацію соціальних послуг не лише за видами, а і за
напрямами адресування. Вони виокремлюють послуги у сферах науки, освіти;
соціально-побутовій; особистісної професійної та соціальної адаптації; медичній і
лікувально-оздоровчій [160].
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У роботі О. О. Давидюк запропоновано виокремлювати напрями надання
послуг, зокрема за місцем їхнього призначення: місце проживання споживача,
місце надання у стаціонарних установах чи в закладах денного перебування [57,
c. 75].
Механізм поліпшення якості надання соціальних послуг на рівні місцевих
органів влади запропоновано Я. С. Бєлєцовою. Він передбачає такі складові
частини: створення спеціального підрозділу (відділ із контролю якості соціальних
послуг); налагодження постійної взаємодії з споживачами соціальних послуг;
організацію співпраці з постачальниками соціальних послуг; безперервне
покращення функціонування відповідних підрозділів (суб’єктів) щодо надання
соціальних послуг; управління якістю соціальних послуг; незалежне оцінювання
системи якості соціальних послуг [13].
Соціальні послуги автором визначено, як вид діяльності, спрямованої на
задоволення основних соціальних потреб людини, попередження та подолання
складних життєвих обставин, які вона не здатна подолати сама, з метою
поліпшення або відтворення її життєдіяльності, сприяння соціальній адаптації та
повернення до повноцінного життя Привертає увагу запропонована схема
функціонування системи управління якістю соціальних послуг на рівні місцевих
органів влади, що ґрунтується на системному підході та полягає в тому, що всі її
елементи взаємопов’язані, спрямовані на очікуваний кінцевий результат та
забезпечують на виході надання системи соціальних послуг високої якості [13,
c. 13].
У статті Т. Бавол розкрито поняття «соціальні послуги», їхні види і форми.
Автором

запропоновано

класифікацію

суб’єктів

надання

індивідуальних

соціальних послуг відповідно до джерел фінансування. У результаті дослідження
Т. Бавол зроблено висновок про те, що подальшому розвитку ринку соціальних
послуг сприятиме залучення до їхнього надання недержавного сектора, зокрема
громадських та благодійних організацій [9, c. 170].
У подальших дослідженнях соціальних послуг аналізуються процеси
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реформування системи їхнього надання населенню в Україні, особливості та
наслідки. Так, дослідження К. В. Дубич дозволило виявити, що перебіг
реформування системи надання соціальних послуг населенню в Україні
уповільнюється недоліками, які автор об’єднує у блоки: законодавча і
нормативно-правова неврегульованість; неефективність і нераціональність у
підходах до фінансування та управління; монополізація державою ринку
соціальних послуг; недостатність механізмів упровадження норм Закону «Про
соціальні послуги» [77, с. 68].
Підсумовуючи дослідження щодо соціальних послуг, можемо констатувати,
що в них мають місце визначення поняття «соціальні послуги», його
характеристики; запропоновані види і форми, класифікації, напрями надання
соціальних послуг; класифікації суб’єктів надання індивідуальних соціальних
послуг відповідно до джерел фінансування. Значна увага приділялася розробці
стандартів соціальних послуг та механізмам підвищення якості їх надання.
Перейдемо до аналізу напрацювань вітчизняних учених щодо публічних
послуг, які складають сучасну юридичну доктрину. Зокрема розглянемо роботи,
що присвячені теоретико-правовим засадам надання публічних послуг.
Одним із перших до теоретико-правових проблем надання публічних послуг
звернувся В. М. Сорока, який різнобічно розглянув їхню юридичну природу. Під
час дослідження науковцем зроблено висновок про те, що саме поняття «публічні
послуги» найширше охоплює всі випадки надання послуг населенню. На думку
В. М. Сороки, до таких послуг відносяться усі послуги, що надаються споживачу
органами

державної

влади,

місцевого

самоврядування,

неурядовими

організаціями, бізнесовими структурами. Термін «державні послуги» (зокрема
управлінські, адміністративні) охоплює також послуги, які надаються органи
державної влади [285 с. 49].
До розкриття ґенези інституційного становлення і розвитку діяльності з
надання послуг суб’єктами, наділеними публічно-владними повноваженнями в
аспекті забезпечення реалізації прав, свобод і охоронюваних законних інтересів
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людини і громадянина в Україні звернувся І. В. Ковбас. Науковцем доведено, що
публічно-владні послуги є підвидом публічних послуг; розкрито їхні основні
ознаки; дано визначення категорій «публічні послуги», «публічно невладні
послуги», «публічно-владні послуги». Під останніми розуміється такий вид
послуг, які надають органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
(орган чи особа, яка володіє публічно-владними повноваженнями) задля
забезпечення свобод, прав і законодавчо захичених інтересів і прав фізичних осіб,
інтересів юридичних осіб і, надання яких пов’язане зі здійсненням владних
повноважень. Автором також запропоновано критерії диференціації публічних
послуг (суб’єкт надання, юридична природа, рівень правового регулювання
процедури їхнього надання; зміст процедурного результату надання тієї чи іншої
публічно-владної послуги, галузь законодавства); удосконалено процедуру
надання публічно-владних послуг; обґрунтовано підстави надання публічновладних послуг органами публічної влади та органами місцевого самоврядування;
розроблено пропозиції щодо внесення змін та доповнень до нормативно-правових
актів, що регулюють публічно-владну діяльність із надання послуг, та
запропоновано конкретні заходи правового характеру з метою оптимізації
процедури надання публічних послуг; узагальнено практику надання публічновладних послуг та, з метою поліпшення організації надання публічно-владних
послуг, запропоновано створення «єдиного вікна», «єдиного офісу», «універсаму
послуг» тощо [96].
Наступною працею, якій приділяємо увагу, є робота Л. І. Приймак
«Публічні послуги в діяльності державної податкової служби України:
організаційно-правові основи», в якій дано визначення поняття «публічна
послуга», розкрито їхню правову природу та види. Для нашого дослідження
важливим є те, що Л. І. Приймак проаналізувала саме поняття «державна послуга»
як різновид публічних послуг. У роботі також мають місце ознаки публічних
послуг як от: індивідуальність, соціальна спрямованість, ініціатива особи та
критерії класифікації (за суб’єктом надання (державні, муніципальні); за
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юридичними наслідками (адміністративні, інформаційно-консультаційні) [167].
Ми поділяємо думку Л. І. Приймак про те, що різні види послуг мають як
спільні ознаки публічних послуг, так і власні, що характеризують їхню сутність та
місце у системі публічних послуг. У зв’язку з тим, що поняття «публічні послуги»
є загальним, родовим, відповідно публічно-сервісна діяльність є загальною
діяльністю із надання послуг (державних, адміністративних, інформаційноконсультаційних тощо). Даючи характеристику діяльності органів державної
податкової служби України в сучасних умовах і класифікацію видів її забезпечення,
Л. І. Приймак доходить слушного висновку про те, що до мети діяльності органів
податкової служби варто включити надання публічно-владних послуг [167, с. 14–
15].
Наступні дві роботи, яким би ми хотіли приділити увагу це дослідження
Ю. І. Шиндель [324] та В. П. Кушпіт [111].
Так,

Ю. І. Шиндель

характеристики

звернулася

зловживання

особами,

до
що

розкриття
надають

кримінально-правової
публічні

послуги,

повноваженнями. У цьому аспекті нею проаналізовані ст. 365-2 Кримінального
кодексу України та Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відповідальності за корупційні правопорушення», що дозволило авторці
навести спектр визначень об’єкту злочинного зловживання повноваженнями
приватними нотаріусами та аудиторами. На її переконання, українські законодавці
без належної уваги віднеслися до визначення місця у структурі «Особливої частини
кримінальних законів» складів злочинів у професійній діяльності, пов’язаній із
наданням публічних послуг [324].
В. П. Кушпіт, досліджуючи кримінально-правовий характер підкупу осіб, які
надають публічні послуги, узагальнюючи досвід попередників, наводить види
публічних послуг:
– з огляду на суб’єкта або місця їхнього надання;
– з огляду на характер або зміст (побутові, соціальні, адміністративні);
– залежно від юридичної значущості держаних послуг на ті, які виражаються у
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вчиненні юридичної дії та ті, що виражаються у вчиненні фактичної дії [111, c. 204–
205].
Проаналізовані В. П. Кушпіт сутнісні ознаки публічних послуг, дозволяють
науковцю дійти висновку, що для виявлення природи послуг домінантним є не
безпосередні суб’єкти її надання, а суб’єкти, що несуть відповідальність за надання
цієї послуги та джерело фінансування надання такого виду послуги (вид бюджету)
[111, c. 205].
Цей висновок, враховуючи наше дослідження, є досить важливим, адже у
медичній галузі недобросовісне ставлення до виконання своїх посадових обов’язків,
зокрема і при наданні публічних послуг, може завдати шкоди здоров’ю людини.
З огляду на нашу тему дослідження, не можна оминути працю З. А. Загиней, у
якій наведено означення публічних послуг із позиції надання їх медичними
працівниками, які обіймають адміністративну посаду, виконують організаційнорозпорядчі функції та визнаються службовою особою. На переконання З. А. Загиней,
поняттю «медична послуга» притаманні ознаки поняття «публічна послуга».
Означені терміни реалізують наступні відносини: рід – «публічна послуга»,
відповідно вид – («медична послуга») [84, c. 70]. До того ж, як зазначається в
Інструкції медичний працівник має визнаватися особою, яка реалізує фахову
діяльність, що пов’язана з наданням публічних послуг, у випадку видачі та
продовження терміну дії документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність
людини, а також направлення хворих до закладів охорони здоров’я, що здійснюють
спеціалізовану (вторинну) та високоспеціалізовану (третинну) медичну допомогу в
плановому й екстреному порядках [89, c. 71].
У питанні надання публічних послуг, слід звернути увагу на докторську
дисертацію Є. О. Легези «Концепція публічних послуг: адміністративно-правовий
аспект»,

у

якій

обгрунтовано

поняття

«публічна

послуга»,

її

ознаки,

схарактеризовано правову природу; розкрито історіографію вивчення публічних
послуг вітчизняною правовою наукою з висвітленням основних тенденцій їхнього
наукового дослідження; окреслено ґенезу нормативного закріплення основ
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надання публічної послуги у вітчизняному законодавстві, виокремлено його
етапи, особливості; запропоновано авторський варіант класифікації публічних
послуг

та

їхні

критерії;

системно

проаналізовано

публічні

послуги

з

використанням зв’язків, елементів певної системи та їхньої характеристики;
здійснено

системний

аналіз

принципів

надання

публічних

послуг;

схарактеризовано суб’єкти, що надають публічні послуги, показано їхні зв’язки і
підсистеми, обґрунтовано відкритість і динамізм системи; схарактеризовано стадії
надання публічних послуг; науково обґрунтовані гарантії законного забезпечення
надання публічних послуг, ресурси певних різновидів; розкрито доктринальне
дослідження і правове регулювання відносин процедури надання публічних
послуг у пострадянських країнах та обґрунтовано домінантні напрями його
використання в Україні; вивчено правові стандарти надання публічних послуг
європейських країн та обґрунтовано шляхи їхньої імплементації в українське
законодавство. До того ж, запропоновано «Концепцію публічних послуг» та
відповідні рекомендації упровадження «Концепції публічних послуг» [114, с. 8–
9].
Отже, нині наукова юридична література надає чимало інформації щодо
розкриття поняття «публічні послуги», їхньої правової природи, критеріїв
диференціації, ознак та видів, суб’єктів та процедури надання таких послуг.
Проаналізуємо

роботи,

в

яких

розкриваються

поняття,

принципи,

класифікації, механізм надання, процедури оцінювання різних видів публічних
послуг.
Дисертаційне дослідження В. І. Сіверіна присвячене теоретико-практичним
аспектам надання суб’єктами публічної адміністрації дозвільних послуг, під
якими вчений розуміє підзаконну, організаційно-розпорядчу та публічно-владну
діяльність, яка здійснюється посадовими особами органу публічної влади в формі
процедур стосовно видачі документів дозвільного характеру. Така діяльність
спрямована на реалізацію свобод, прав, законних інтересів юридичних і фізичних
осіб. Під час дослідження автором доведено доцільність прийняття Закону «Про
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публічні послуги», в якому б відображались: організаційно-правові засади
надання публічних послуг; домінантні принципи реалізації послуг; їхні форми та
види; право, порядок, організаційні умови їх отримання; головні обов’язки та
права осіб, які надають та одержують публічні послуги; відповідальність
суб’єктів; цінова політика щодо публічних послуг та інші важливі питання [283,
c. 6].
Дисертаційне

дослідження

М. Б. Острах

«Провадження

з

надання

адміністративних послуг в Україні» розкриває теоретичні та нормативно-правові
засади провадження надання адміністративних послуг. Зокрема, науковцем дано
авторське визначення понять «провадження з надання адміністративних послуг»
та «адміністративний регламент провадження з надання адміністративних
послуг». «Провадженням з надання адміністративних послуг», на думку
дослідниці, є адміністративний регламент, який урегульований адміністративноправовими нормами. Його порядок визначає дії органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування із розгляду заяви юридичної чи фізичної особи про
надання адміністративного акта (ліцензії, дозволу, сертифіката чи реєстрації), що
спрямовується на забезпечення законних інтересів і прав особи та/чи на
виконання нею обов’язків, схарактеризованих законом [143, c. 7–8].
М. Б. Острах розглядає провадження з надання адміністративних послуги
органами виконавчої влади тільки в межах адміністративно-процедурної
діяльності, а не в межах адміністративного процесу, адже результатом діяльності
є адміністративний акт. Привертає увагу запропонований поділ структури
проваджень із надання адміністративної послуги на такі етапи: «звернення особи
та прийняття від неї заяви на розгляд відповідним підрозділом органу публічної
адміністрації; розгляд справи; винесення рішення щодо справи; оскарження
прийнятого рішення (не обов’язкова); виконання рішення» [143, с. 5].
До ознак провадження з надання адміністративних послуг М. Б. Острах
віднесено:

процесуальність

такої

діяльності;

регламентацію

нормами

адміністративного права; ініціативність, тобто надання за заявою особи; наявність
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етапів, що володіють часовими, змістовними та процедурними особливостями;
формалізоване закріплення результатів здійснення процедури в письмовій формі у
вигляді посвідчення, сертифіката, дозволу (ліцензії), тобто індивідуального
правового акта.
Заслуговує на увагу робота В. В. Петьовки, в якій адміністративною
послугою визначено сукупність дій органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, їх посадовими особами щодо сприяння реалізації юридичною
або фізичною особою визначеного Конситуцією права і полягає у юридичному
оформленні умов реалізації споживачами таких послуг свобод, прав, законних
інтересів.

Дисертаційне

дослідження

містить

запропоновані

критерії

безоплатності адміністративних послуг і критерії якості надання адміністративних
послуг, які доповнюють попередні класифікації та класифікації адміністративних
послуг за предметом надання адміністративних послуг та їхньої платності.
В. В. Петьовкою

визначено

поняття

«суб’єкт

права

у

сфері

надання

адміністративних послуг», «учасник публічно-правових відносин у сфері надання
адміністративних послуг», «інформаційне забезпечення надання адміністративних
послуг», «адміністративний акт» тощо [151].
Д. О. Власенком проаналізовано поняття та сутність оскарження рішення,
дії або бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративної
послуги та виокремлено їхні ознаки: безпосередня ініціатива фізичних та
юридичних осіб; імперативність правового регулювання оскарження рішення, дії
або бездіяльності органу публічної адміністрації з надання адміністративної
послуги; оскарження рішення, дії або бездіяльності органу публічної адміністрації
з надання адміністративної послуги визначені органом виконавчої влади чи
органом місцевого самоврядування; оскарження рішення, дії чи бездіяльності
органу публічної адміністрації з надання адміністративних послуг відбувається за
відповідною процедуроюі; результатом оскарження рішення, дії чи бездіяльності
органів публічної адміністрації з надання адміністративної послуги є типовий
індивідуальний акт, чи рішення органа тощо [44, с. 66].
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Над розробкою теоретико-методологічних принципів надання послуг
органами місцевого самоврядування працював Д. К. Жерліцин. Проведений аналіз
нормативних документів, що регламентують процес надання адміністративних
послуг у європейських країнах, дозволив йому визначити такі загальні принципи
надання

адміністративних

послуг

як

от:

законність,

оперативність,

загальнодоступність інформації, мінімізація необхідних для отримання послуг
документів і процедурних дій, гарантія відповідальності суб’єктів, що надають
адміністративні послуги. З метою оптимізації процесу відпрацювання механізму
оплати адміністративних послуг Д. К. Жерліциним запропоновано: затвердити
перелік платних послуг, які надаються органами виконавчої влади, державними
підприємствами,

організаціями

й

установами,

органами

місцевого

самоврядування під час виконання делегованих ним повноважень; увести
обмеження на здійснення платних послуг органами влади; передбачити
можливість оплати через органи Державного казначейства України за платні
адміністративні (державні) послуги, що здійснюються органами виконавчої влади,
державними установами і організаціями, підприємствами, органами місцевого
самоврядування під час виконання делегованих ним повноважень; передбачити
юридичну та кримінальну відповідальність посадових осіб органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування за вимогу від споживача адміністративної
послуги надання документів, що не передбачені законодавством з метою
отримання такої послуги та за незаконне стягнення плати за надання
адміністративних послуг [82].
Певний інтерес для нашого дослідження має праця А. А. Штирліної, в якій
знайшли відображення класифікації послуг за найрізноманітнішими критеріями;
розкрито проблеми надання державних послуг та сутність поняття «державна
послуга»; визначено місце державних послуг у системі державного управління,
обґрунтовано їхні види, базові властивості, узагальнено класифікацію. Визначена
специфіка адміністративних послуг, які є різновидом державних і встановлено, що
надання адміністративних послуг залежить від ефективної та злагодженої роботи
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адміністративних органів, державних службовців та посадових осіб [325, с. 59–60].
Авторкою запропоновано власне визначення поняття «адміністративної послуги», як
різновиду державної й результату здійснення владних повноважень суб’єктом
надання адміністративних послуг та професійної діяльності його посадових осіб,
спрямованої на задоволення звернень фізичних або юридичних осіб щодо набуття,
зміни чи припинення їх прав та обов’язків відповідно до закону шляхом прийняття
відповідних рішень і видачі адміністративних актів [325, с. 41]. Це визначення
відображає адміністративну послугу як результат професійної діяльності посадових
осіб: адміністративних органів (державних службовців, посадових осіб органів
місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств).
Отже, у дослідженнях, які розкривають поняття, принципи, класифікації,
механізм надання, процедури оцінювання різних видів публічних послуг
здебільшого йдеться про дії органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, органів публічної адміністрації з надання різноманітних послуг.
Перейдемо до розгляду проблемних питань, які містять теоретико-правові
засади надання публічних послуг (адміністративних, соціальних, муніципальних,
державних тощо).
Юридична

наука

містить

значну

кількість

досліджень,

у

яких

розкриваються питання надання публічних послуг у різних сферах. Серед них
дисертація

С. Л. Дембіцької

адміністративних

послуг

«Правові
населенню

засади
України

діяльності
органами

з

надання
місцевого

самоврядування», в якій визначено основні принципи, що забезпечують права
користувачів адміністративних послуг (законність, справедливість, об’єктивність,
індивідуальний підхід). Досить цікавою є диференціація адміністративних послуг
на обов’язкові (що надаються споживачам згідно із чинним законодавством і є
безкоштовними) та факультативні (що за своїм призначенням мають захищати
інтереси споживачів, але їхнє надання має бути платним і спрямованим на
поповнення бюджету органів місцевого самоврядування). За видовою ознакою
авторка поділяє адміністративні послуги на правові, неправові, матеріальні,
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нематеріальні.
пропозиції

Крім

щодо

теоретичних

кадрового

аспектів

забезпечення

С. Л. Дембіцькою
діяльності

розроблено

органів

місцевого

самоврядування з питань надання адміністративних послуг населенню України
[59].
У праці І. О. Бондаренко «Організаційно-правові основи надання послуг у
галузі митної справи» митні послуги, які надаються митними органами віднесені
до

управлінських

(адміністративних);

запропонована

їхня

класифікація;

сформульовано принципи надання послуг у галузі митної справи. Водночас
зауважимо, що І. О. Бондаренко у аспекті свого дослідження ототожнює два
поняття «управлінські послуги» та «адміністративні послуги», що на нашу думку,
є не коректним [16]. Проте, робота виконана в 2006 р., а для цього періоду є
характерним те, що ці визначення в чинному законодавстві вживалися як
синоніми.
У роботі Т. О. Буренко приділена увага понятійно-категорійному апарату
надання адміністративних послуг органами державної влади в Україні: «система
надання адміністративних послуг органами державної влади», «адміністративні
послуги органів державної влади», «сфера адміністративних послуг органів
державної влади», «інфраструктура системи надання адміністративних послуг
органами державної влади», «інституціоналізація сфери адміністративних послуг
органів державної влади». Також автор обґрунтував підходи щодо вдосконалення
надання адміністративних послуг органами державної влади. Такими кроками є:
аудит адміністративної діяльності та державний моніторинг [18, с. 4].
Заслуговує уваги робота Н. В. Васильєвої «Теоретико-методологічні засади
формування

та

розвитку

системи

надання

адміністративних

послуг

на

регіональному рівні», в якій розкрито категоріально-понятійний апарат теорії
державного управління в контексті надання адміністративних послуг. У
дослідженні зазначається, що: «важливою складовою частиною й державних і
муніципальних послуг є послуги адміністративні, що є результатом здійснення
уповноваженим суб’єктом владних повноважень, що згідно закону забезпечує
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юридичне оформлення умов реалізації юридичними та фізичними особами
свобод, прав і законних інтересів за їх заявою (видача сертифікатів, посвідчень,
дозволів (ліцензій), реєстрація)» [24, c. 24].
Отже,

Н. В. Васильєва

чітко

окреслює

свої

погляди

щодо

місця

адміністративних послуг у ієрархії послуг.
Для нашого дослідження важливою є думка про те, що організація надання
публічних послуг в Україні має суб’єктивні й об’єктивні недоліки: територіальне
розпорошення адміністративних органів; незручні графіки прийому громадян;
відсутність інформації про порядок отримання та надання послуг; довготривалість
термінів надання окремих видів послуг; наявність суперечливого правового
регулювання процедурних питань надання публічних послуг; примушування
приватних осіб до отримання супутніх платних послуг» [24].
Отже, доктрина адміністративного права на сьогодні представляє правові
аспекти надання публічних послуг: визначення понять та правової природи,
принципів; розкриття ознак, категорій та видів, підходів до класифікації;
окреслення суб’єктів та процедури надання, критеріїв визначення плати за
надання та критеріїв оцінювання якості їхнього здійснення тощо. Наголосимо, що
дослідники найбільше уваги надають розкриттю сутності саме адміністративних
послуг, як виду публічних.
1. 2 Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання
надання публічних послуг
Національне законодавство щодо надання публічних послуг формується
упродовж останніх дванадцяти років. Його еволюція безпосередньо пов’язується з
пріоритетами діяльності конкретних державних урядів. Для правової теорії та
практики є важливим ґрунтовне вивчення історичних аспектів проблем
запровадження інституту публічних послуг, що сприятиме регулюванню і
регламентуванню їхнього надання юридичним і фізичним особам.
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Тому,

вважаємо

за

доцільне

розглядати

становлення

та

розвиток

законодавства України у сфері надання публічних послуг на підставі чинних та
тих, що втратили чинність, нормативно-правових актів, адже вони перебувають у
постійному вдосконаленні законодавця. Такими актами законодавства можуть
бути як закони, так і підзаконні нормативно-правові акти (укази Президента,
постанови КМУ, акти підвідомчих органів виконавчої влади тощо).
Система публічних послуг в Україні формується залежно від розвитку
адміністративного права, діяльності суб’єктів публічної адміністрації, а їхнє
подальше впорядкування переважно періодично здійснює КМУ. Кількість та
якість публічних послуг

контролюється органами державної влади, що

розробляють їхню політику та надають їх [300, с. 15].
На думку Є. О. Легези, нині також відсутнє і законодавство щодо ролі
публічних послуг у функціонуванні системи органів державної влади, де було б
закріплено основні принципи її формування та види органів влади, їхні функції,
межі застосування повноважень органами влади та шляхи уникнення дублювання
функцій, зокрема з надання публічних послуг [114, с. 61].
У «Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами
виконавчої влади», схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15
лютого 2006 р. № 90-р вказується на те, що: «послуги, які надаються органами
державної

влади,

органами

місцевого

самоврядування,

підприємствами,

установами, організаціями, які перебувають у їх управлінні, становлять сферу
публічних послуг». У Концепції зроблено акцент на адміністративних послугах як
головній складовій частині системи публічних послуг, під якими розуміють
результат здійснень владних повноважень уповноваженими суб’єктами, що,
згідно із законом, забезпечують відповідне оформлення умов реалізації
фізичними особами свобод, прав, законних інтересів за їхньою заявою (видача
сертифікатів, посвідчень, дозволів (ліцензій), реєстрація тощо). Проте, в
Концепції не приділено достатньої уваги поняттю «публічні послуги»: вузько
окреслено його визначення, не розкритий його зміст [107].
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Накази Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо розроблення стандартів надання адміністративних послуг» від
12 липня 2007 р. № 219 [207] та «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо визначення собівартості платних адміністративних послуг» від 28 вересня
2007 р. № 329 [206] містять аналогічне визначення послуг.
Ми поділяємо думку В. П. Тимощука про те, що з метою підвищення
ефективності виконання завдань держави та органів місцевого самоврядування
доцільно вживати поняття «публічні послуги», розуміючи під ним всі послуги, що
надає публічний сектор і за надання яких несе відповідальність публічна влада [3,
с. 117].
У залежності від суб’єктів, що надають публічні послуги, виділяють
державні (надають органи державної влади (передусім виконавчої), державні
установи, підприємства, організацї, а також органи місцевого самоврядування в
порядку здійснення повноважень, делегованих державою, за рахунок коштів
державного

бюджету)

та

муніципальні

(надають

органи

місцевого

самоврядування, а також органи виконавчої влади та установи, підприємства,
організації в порядку здійснення повноважень, делегованих органами місцевого
самоврядування, за рахунок коштів місцевого бюджету) послуги. Важливою
складовою частиною і державних і муніципальних послуг є адміністративні.
Указані ознаки надають більші можливості для означення поняття «послуг,
що надаються державними органами чи органами місцевого самоврядування», на
відміну, наприклад, від вузького розуміння поняття «державні послуги», що було
офіційно введено чинним на той час Законом «Про оподаткування прибутку
підприємств» (1994 р.). Відповідно до Закону, державні послуги – це будь-які
платні послуги (крім податків та зборів), «обов’язковість отримання яких
регламентується законодавством та які надаються юридичним та фізичним особам
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, створеними ними
організаціями й установами, що утримуються за кошти відповідних бюджетів»
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[236]. За Законом до державних послуг не віднесені податки, платежі (обов’язкові
платежі), що визначені Законом «Про систему оподаткування».
Отже, Закон «Про оподаткування прибутку підприємств» узаконив
конкретний вид платної діяльності органів влади. Проте, не визначив особливості
здійснення цієї діяльності та її користь для суспільства. До того ж, визначення
терміну «державні послуги», що мало місце у Законі, без жодних змін перейшло
до «Податкового кодексу України», що набув чинності 1 січня 2011 р. [155], та
вживається при вирішенні питань, пов’язаних із оподаткуванням доходів,
отриманих органами влади та створеними ними установами і підприємствами.
Як вказує Є. О. Легеза, саме Закон «Про оподаткування прибутку
підприємств» спричинив появу в 1990-х рр. переліків платних послуг. Зокрема, у
абзаці п’ятому підпункті 7.11.8 ст. 8 зазначалося, що перелік платних послуг, які
можуть надавати органи державної влади, органи місцевого самоврядування та
створені ними організації чи установи, які утримуються за кошти відповідних
бюджетів, установлюються КМУ. Науковець переконаний, що мотивацією до
створення таких переліків послуг було не підвищення рівня якості діяльності
органів державної влади, а покращення фінансового стану цих організацій [114,
с. 58].
У «Концепції адміністративної реформи», затвердженої Указом Президента
від 22 липня 1998 р. № 810/98 [103], вказувалося, що мета адміністративної
реформи – це формування системи державного управління, що стане ближче до
запитів і потреб людей, а головною домінантою його діяльності стане служіння
національним інтересам, народу, що передусім передбачає забезпечення надання
підприємствам,

установам,

громадянам

широкого

спектру

державних/управлінських послуг. Одним із головних напрямів реформування
центральних органів виконавчої влади є переорієнтація їхньої діяльності з
виконання адміністративних і розпорядчих функцій на надання державних
управлінських послуг юридичним особам та громадянам [21, с. 31; 226].
Наголосимо, що не дивлячись на те, що у цьому документі не містилося
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визначення поняття «державні послуги» (навіть паралельно вживався термін
«управлінські послуги»), а лише акцентовано на необхідності удосконалення
процесу їхнього надання, він містить ознаки державних послуг. Зокрема такі тези,
як «які в даний період розвитку суспільства держава може гарантувати» та «які не
можливо знайти на ринку послуг» безпосередньо наголошують на державній
природі послуг.
«Концепція адміністративної реформи» повинна була дещо узаконити
платну діяльність органів місцевого самоврядування і державної влади та
розподілити політичні й адміністративні функції щодо державного управління з
метою розмежування діяльності органів державної влади з розробки політики та її
здійснення. Водночас Концепція не передбачала специфіки реалізації цієї
діяльності та можливих позитивних наслідків.
На думку Є. О. Легези, прийняття «Концепції адміністративної реформи»
(1998 р.) стало початком І періоду процесу формування законодавства про
надання публічних послуг – запровадження у практичну діяльність органів
державної влади концепції надання послуг громадянам, який тривав до 2006 р.
[114, с. 62–63].
Деякі аспекти надання адміністративних послуг врегулював Закон «Про
оподаткування прибутку підприємств» [236], Постанови Кабінету Міністрів
України «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної
влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та її розміри» від 25
червня 2001 р. № 702 [240] та «Про затвердження переліку груп власних
надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів
використання» від 17 травня 2002 р. № 659 [208].
Дія Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань» (від 15 травня 2003 р. № 755–15)
поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від форми
організаційно-правової та форми власності, а також підпорядкування, та фізичних
осіб – підприємців. Цим Законом встановлюється специфіка державної реєстрації
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об’єднань

громадян

професійної

(зокрема

спілки),

банків,

організаці

роботодавців,

державних

органів,

їхніх

об’єднань,

органів

місцевого

самоврядування, політичних партій, асоціацій органів місцевого самоврядування,
торгово-промислових палат, фінансових установ (зокрема кредитної спілки),
біржі та інших організацій та установ [190].
Саме цей Закон став основоположним нормативно-правовим актом у
реалізації «Концепції адміністративної реформи», який діє й нині.
Система надання публічних послуг в Україні почала формуватися після
Указу Президента «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які
сприяють злочинним проявам і корупції» від 9 лютого 2004 р. № 175, яким
затверджено заходи щодо підготовки і внесення у визначеному порядку на
розгляд Верховної Ради України (ВРУ) законопроектів щодо державних, зокрема
управлінських, послуг, які надають громадянам та суб’єктам підприємницької
діяльності

органами

виконавчої

влади,

врахувавши

у

проектах

законів

відповідальність та повноваження органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування [250].
Надання адміністративних послуг органами державної влади набуває
актуальності з появою Указу Президента від 3 липня 2009 р. № 508/2009 «Про
заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо
одержання адміністративних (державних) послуг» [225], у якому Уряду України
запропоновано впорядкувати платні адміністративні послуги, зокрема ті, що
стосуються діяльності дозвільної системи у галузі господарської діяльності.
Зауважимо, що документ містив неоднозначне трактування основних термінів:
адміністративні послуги ототожнювалися із державними, окреме означення
отримали адміністративні послуги органів місцевого самоврядування.
Велику

кількість

адміністративних

послуг

складають

«документи

дозвільного характеру в сфері господарської діяльності». Початок їх надання в
Україні пов’язаний із прийняттям Закону «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності» (від 6 вересня 2005 р. № 2806-IV (із змінами) [193],
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який визначив організаційні й правові основи діяльності дозвільної системи в
галузі господарської діяльності та встановив порядок функціонування дозвільних
органів, які уповноважені надавати документи дозвільного характеру, а також
адміністраторів. Єдині дозвільні центри, що почали централізовано створюватися,
діяли згідно принципу організаційної єдності в одному приміщенні як
адміністративні центри [315, с. 37].
У Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції
розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади»
від 15 лютого 2006 р. № 90-р [257] були закріплені основні поняття щодо
адміністративних послуг, плати за них. Також виділені критерії оцінки якості та
законодавчого забезпечення формування системи надання адміністративних
послуг. Не дивлячись на те, що концепція основним виконавцем визначила органи
виконавчої влади, більшість її положень є прийнятні і для органів місцевого
самоврядування.
У «Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами
виконавчої

влади»

найважливіших

адміністративні

складових

частин

послуги
державних

визначаються
і

як

муніципальних

одна

із

послуг.

Зазначається, що державні послуги надають органи державної влади (зокрема
виконавчої), державні установи, підприємства, організації, а також органи
місцевого самоврядування в порядку здійснення делегованих їм державою
повноважень за рахунок коштів державного бюджету. А муніципальні послуги
надають органи місцевого самоврядування, а також органи виконавчої влади та
установи, підприємства, організації в порядку здійснення делегованих їм
органами місцевого самоврядування повноважень за рахунок коштів місцевого
бюджету. Також наводяться основні критерії адміністративних послуг, домінантні
принципи розвитку системи таких послуг, коло питань, які поставали [257].
Водночас, не дивлячись на те, що у Концепції мова йде про сукупність надання
публічних послуг, документ не визначив перелік складників цих послуг, що
відобразилося на неоднозначному трактування понять «адміністративні послуги»
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та «публічні послуги».
Відповідно до Концепції планувалося максимально децентралізувати
систему надання адміністративних послуг. Такі заходи повинні були сприяти
ефективному

наданню

адміністративних

послуг

мешканцям

певної

адміністративно-територіальної одиниці та запровадженню «універсаму послуг»
надання

(організація

всіх

чи

найпоширеніших

адміністративних

послуг

відповідного адміністративно-територіального рівня в єдиному приміщенні).
Проте, прийняття цього розпорядження не сприяло отриманню бажаних
результатів і обумовило необхідність перегляду та вдосконалення законодавства з
питань надання адміністративних послуг.
З прийняттям «Концепції розвитку системи надання адміністративних
послуг органами виконавчої влади» розпочався II період (2006–2008 рр.) –
процесу формування законодавства щодо публічних послуг в Україні [114, с. 62–
63].
У листі Міністерства юстиції України від 18. 12. 2009 р. № 967-0-2-09-22
«Щодо надання роз’яснення термінів, які застосовуються у Законі України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за
корупційні правопорушення» сказано, що згідно «Концепції розвитку системи
надання адміністративних послуг органами виконавчої влади» від 15 лютого 2006
р. № 90-р, сферу публічних послуг складають послуги, що здійснюються
органами

місцевого

самоврядування,

державної

влади,

підприємствами,

рганізаціями, установами, які перебувають у їх управлінні [328].
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
повідомлення

адміністратора

або

дозвільного

органу

про

відповідність

матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства» від
17 травня 2006 р. № 685 [218] стала ще одним кроком на шляху становлення
організаційно-правового регулювання адміністративних послуг в Україні.
З 2008 р. стартував ІІІ період процесу формування законодавства про
надання публічних послуг в Україні. Для цього періоду характерним є
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спрямування КМУ коштів від надання публічних послуг до Державного бюджету
України та зменшення кількості таких послуг, а також прийняття кодифікованого
законодавчого акта, який би врегулював би надання публічних послуг [114, с. 62–
63].
Починаючи з 2008–2009 рр. відбуваються процеси удосконалення системи
органів державної влади, що безпосередньо пов’язується із проектом «Концепції
реформування публічної адміністрації» [106], який донині не затверджений. Цим
документом передбачалося формування організацій публічної адміністрації та
їхньої діяльності.
Із 2009 р. Президентом, ВРУ та КМУ здійснюються багаточисленні заходи,
що спрямовуються на укладання умов і порядку надання адміністративних послуг
органами державної влади. Так Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою
України було запропоновано 2 проекти Законів «Про послуги, що надаються
органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування та бюджетними установами» [241] та
Концепція проекту Закону «Про адміністративні послуги» [104].
Проект Закону «Про послуги, що надаються органами державної влади,
органами

влади

Автономної

Республіки

Крим,

органами

місцевого

самоврядування та бюджетними установами», розроблений Міністерством
економіки України, передбачав обов’язковість надання публічних послуг лише
бюджетними установами. Суб’єктам господарювання, що не володіли статусом
бюджетної установи, делегування повноважень щодо надання публічних послуг
не

допускалося.

Також

органи

державної

влади

та

органи

місцевого

самоврядування повинні були прийняти рішення про відкликання повноважень
суб’єктам господарювання з надання подібних послуг, а також вчинити дії,
спрямовані на припинення функціонування суб’єктів господарювання, створених
для надання таких послуг. Ці заходи спричинили б збільшення навантаження на
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зокрема державних
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службовців, що природно призвело б до зниження якості надання публічних
послуг.
Мета законопроекту – поповнення за рахунок небюджетних організацій
Державного бюджету України. Водночас, законопроект не вніс уточнення до
жодного різновиду послуг, їхнього впорядкування. Не отримало висвітлення і
питання оплати послуг, залишилася не вирішеною проблема єдиної системи
узгодженої методики розрахунку ціни і вартості публічних послуг за їх видами.
У

проекті

Закону

«Про

адміністративні

послуги»,

підготовленому

Міністерством юстиції України, зазначалося, що делегування повноважень із
надання публічних послуг можливе лише бюджетним організаціям. Проте,
відповідно до п. 4 ст. 4, адміністративний орган має право залучати підприємства
до надання публічних послуг у порядку, визначеному КМУ окремо для
конкретного адміністративного органу. Кошти, отримані за надання публічних
послуг, зараховуються на рахунки відповідного адміністративного органу і в
подальшому спрямовуються на фінансову підтримку процедури надання подібних
послуг. Зауважимо, що така процедура діє, коли у відповідному законодавстві
щодо конкретного виду послуг не передбачено пряме перерахування коштів до
відповідного бюджету [169].
У законопроекті було визначено загальні засади надання публічних послуг;
їхні види (видача дозвільних документів (зокрема ліцензування); реєстрація та
нострифікація, верифікація; акредитація, атестація і сертифікація; підтвердження
відповідного юридичного статусу); головні категорії (за суб’єктом надання:
муніципальні й державні послуги). Водночас, у документі не отримало
визначення поняття «публічні послуги».
Проект Закону «Про адміністративні послуги» (ст. 14) повинен вступити в
дію

одночасно

із

«Адміністративно-процедурним

кодексом

України»

та

уточнювати процедурні питання щодо надання публічних послуг і внормовувати
відносини між адміністративними органами, фізичними та юридичними особами.
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Варто зробити висновок, що вищевказані законопроекти не сприяють
раціональному розвитку процедури надання публічних послуг, а тому в
подальшому законодавцю необхідно буде врахувати досвід держав ЄС.
У 2010 р. у проекті Закону «Про адміністративні послуги», підготовленому
Міністерством юстиції України, наводиться визначення понять «адміністративні
послуги»

та

«стандарт

адміністративних

послуг».

Цим

законопроектом

встановлено розмір плати за отримання адміністративних послуг у залежності від
складності такої послуги [169].
Як стверджує Т. О. Буренко, впорядкування адміністративних послуг у
цьому документі розглядається з точки зору організаційно-економічних заходів у
напрямку

зменшення

регулярного

навантаження

на

підприємців

та

на

забезпечення зручності отримання таких послуг для них [17].
У 2009 р. Кабінет Міністрів України видає Розпорядження «Про заходи
щодо упорядкування надання державних платних послуг» від 25 лютого 2009 р.
№ 251-p, у якому запропоновано кілька основних заходів:
– спрямувати до державного бюджету всі кошти за державні платні послуги;
– заборонити передачу суб’єктам господарювання повноваження з надання
державних платних послуг;
– ліквідувати суб’єкти господарювання, утворені з метою надання платних
державних послуг [228].
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про Реєстр державних та адміністративних послуг» від 27 квітня
2009 р. № 532 Національне агентство із питань державної служби почало
створювати «Реєстр державних та адміністративних послуг» (нині «Реєстр
адміністративних послуг»). Цей реєстр – єдина комп’ютерна база даних про
адміністративні послуги, що надають органи виконавчої влади, державні
установи, підприємства та організації, а також органи місцевого самоврядування
під час виконання ними делегованих державою повноважень. Відповідає за
ведення реєстру Міністерство економіки України [301].
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Постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення Комісії з питань
удосконалення порядку надання державних та адміністративних послуг» від 20
травня 2009 р. № 486 було створено «Комісію з питань удосконалення порядку
надання державних та адміністративних послуг», основним завданням якої стала
координація дій центральних органів виконавчої влади. Метою такоє координації
мало бути поліпшення порядку надання державних і адміністративних послуг
такими органами, установами, організаціями, підприємствами, що належать до
сфери їхнього управління, яка стала дорадчим органом при КМУ [259].
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва «Про затвердження Примірної форми анкети» від 3 липня 2009 р.
№ 114 мав на меті забезпечення здійснення регулярного опитування суб’єктів
господарювання щодо якості обслуговування у дозвільному центрі [221].
Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо упорядкування
адміністративних послуг» від 17 липня 2009 р. № 737 затвердила тимчасовий
порядок та процедуру надання адміністративних послуг, які надають органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах делегованих їм
органами виконавчої влади повноважень, установами, підприємствами та
організаціями,

яким

відповідно

до

нормативно-правових

актів

надано

повноваження здійснювати адміністративні послуги [227].
Цей тимчасовий порядок діяв у період до законодавчого врегулювання
питань надання адміністративних послуг. Нормативно-правовий акт визначив
можливості

надавання

адміністративних

послуг

органами

місцевого

самоврядування. Водночас інші послуги органів місцевого самоврядування, яким
притаманні ознаки адміністративних послуг, не стали вважатися такими. Це –
прийняття в експлуатацію будівель, дозволи на розміщення об’єктів торгівлі,
ордери на житлові приміщення тощо.
З метою проведення інвентаризації послуг, що надаються центральними
органами виконавчої влади і установами та організаціями, підприємствами, що
належать до сфери їхнього управління, розпорядженням Кабінету Міністрів
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України «Деякі питання надання державних, у тому числі адміністративних
послуг (щодо інвентаризації послуг)» від 29 липня 2009 р. № 959-р «Комісії з
питань удосконалення порядку надання державних та адміністративних послуг»
було доручено створити тимчасову робочу групу. У компетентності цієї групи
було проведення інвентаризації та підготовка для кожного центрального органу
виконавчої

влади

пропозицій

щодо

упорядкування

надання

ними

та

підприємствами, установами й організаціями, що належать до сфери їхнього
управління, послуг (державних, адміністративних, господарських) [67].
Наступним кроком у формуванні системи публічних послуг у 2009 р. була
робота «Комітету з економічних реформ при Президентові» [260]. Розглядаючи
питання

державного регулювання

підприємництва

Комітет,

серед

інших

державних послуг, приділив увагу публічним послугам, як платним послугам
бюджетних установ, що здійснюються на запит фізичних і юридичних осіб.
Додамо, що дозвільна система, ліцензування, сертифікація тощо взагалі не
віднесені до державних послуг щодо регулювання підприємницької діяльності,
водночас вони є елементами системи вироблення і надання публічних послуг.
Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень
«Місцеве самоврядування в Україні: стан та перспективи розвитку» за 2009 р.
[128, с. 39] інформує, що більше як 90 % усіх публічних послуг надають
бузпосередньо органами місцевого самоврядування. Зокрема мова йде про те, що
члени громади більшість публічних послуг, які закріплені законодавством
(охорона здоров’я, культура, освіта, житлово-комунальні й адміністративні
послуги тощо) забезпечують органи місцевого самоврядування, як найбільш
наближені до територіальної громади [286].
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики
визначення собівартості платних адміністративних послуг» від 27 січня 2010 р.
№ 66 визначила склад собівартості адміністративної послуги: прямі матеріальні
витрати; прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи; інші
прямі витрати; непрямі витрати. Базою розподілу непрямих витрат є основна
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заробітна

плата

персоналу,

діяльність

якого

пов’язується

з

наданням

адміністративної послуги [204].
Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання застосування
принципу мовчазної згоди» від 27 січня 2010 р. № 77 установлювалося, якщо у
визначений законом термін суб’єкту господарювання не надається дозвільний
документ чи рішення про відмову в його видачі, суб’єкт господарювання може
здійснювати господарську діяльність чи її види без такого документа через 10
робочих днів від дня завершення терміну, визначеного для видачі дозвільного
документа чи прийняття рішення щодо відмови. Підстава: копія опису взятих до
справи документів із зазначенням дати їхнього прийняття [65].
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку певних
дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської
діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам
законодавства» від 25 серпня 2010 р. № 725 регламентує чіткий перелік
дозвільних документів, які надаються для заняття господарською діяльністю,
виходячи з Закону «Про державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих
організмів», Закону «Про безпечність та якість харчових продуктів», Закону «Про
карантин рослин» тощо [210].
У Законі «Про внесення змін до Закону «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо проведення електронної
реєстрації» від 19 жовтня 2010 р. № 2609–VI у прикінцевих положеннях указано,
що укладає та оприлюднює на власному офіційному веб-сайті у мережі Інтернет
інформацію про електронний формат вихідних документів (на основі відкритого
стандарту XML) спеціально уповноважений орган із питань державної реєстрації.
Він також розміщує програми формування та надання документів, потрібних
суб’єкту підприємницької діяльності з метою здійснення реєстрації, а також
забезпечує безоплатний доступ до них [177].
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В українському законодавстві мають місце нормативно-правові акти, які
врегульовують окремі відносини, зокрема пов’язані з ліцензуванням чи
дозвільною діяльністю. Такі документи впорядковують окремі елементи системи
публічних послуг. До того ж, на формування системи публічних послуг
впливають нормативно-правові акти, які регламентують правовідносини щодо
взаємовідносин між органами публічної адміністрації та органами приватного
сектору економіки.
На увагу заслуговує також перелік публічних послуг, які надаються на
платних основах. Такими є адміністративні послуги, електронні, соціальні,
екологічні та інші види публічних послуг.
Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва» від 21
квітня 2011 р. № 3263–VI спрощується процедура відкриття та функціонування
підприємства та підприємництва, що в подальшому зменшило кількість
адміністративних процедур [177].
У Законі «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності» від 19 травня 2011 р. № 3392-IV наведено назву
документа дозвільного характеру (їх у Законі 149 найменувань (на 11 грудня
2015 р.) та конкретний законодавчий акт України, що регулює відповідну
діяльність [239].
У правовому полі України існує низка нормативно-правових актів, які
врегульовують відносини органів публічної влади та суб’єктів звернення.
Наприлад,

Законом

«Про

доступ

до

публічної

інформації»

(2011 р.)

регламентовано надання інформаційних послуг. У документі зазначено, що
розпорядники інформації є суб’єктами владних повноважень. Це – органи
державної влади та місцевого самоврядування, а також інші суб’єкти, які згідно
законодавства виконують владні управлінські функції. Рішення таких органів
обов’язкові для виконання. Також Закон врегульовує відносини суб’єкта
звернення (юридична чи фізична особа) та розпорядника інформації. Останній на
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запит суб’єкта звернення повинен визначати місця з метою опрацювання
документів чи їхніх копій, а також надати можливість робити виписки
здокументів, копіювати, сканувати, фотографувати, записувати інформацію на
носії [194]. Схожі норми прописані також у інших нормативно-правових актах,
зокрема у Порядках, якими керуються у своїй діяльності органи публічної влади.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про Реєстр
адміністративних послуг» від 05 грудня 2011 р. № 1274 створено Реєстр
адміністративних послуг як єдину комп’ютерну базу даних про адміністративні
послуги, що згідно законодавству надають центральні органи виконавчої влади,
територіальні

органи,

місцеві

держадміністрації,

установи,

організації,

підприємства, які належать до сфери їхньої діяльності, та органи місцевого
самоврядування.

Цей

реєстр

сформований

із

метою

ведення

обліку

адміністративних послуг та забезпечення вільного доступу до інформації про
умови, порядок, суб’єкти надання, розмір плати за надання послуг [247].
Аналіз нормативно-правових актів у сфері надання публічних послуг
дозволяє дійти проміжного висновку, що до 2012 р., вони лише фрагментарно
впорядковували окремі види надання публічних послуг. Фактично в українському
правовому полі відбувалося безсистемне нагромадження нормативно-правових
актів, що спричинило суперечності в законодавстві та неузгодженість дій
суб’єктів надання публічних послуг.
Серйозним кроком у формуванні системи публічних послуг стало підписане
в серпні 2011 р. Президентом доручення, що акцентувало увагу на проблемі
вдосконалення процедури надання адміністративних послуг як виду публічних
послуг [327] та Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження
плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг» від
16 жовтня 2011 р. № 1076-р [212].
Наказ Мінекономрозвитку України «Про затвердження Положення про
державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими
дозвільними органами та суб’єктами господарювання» від 12 січня 2012 р. № 28
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був покликаний урегулювати діяльність державних адміністраторів і їхню
взаємодію з місцевими та регіональними дозвільними органами, суб’єктами
господарювання щодо видачі (переоформлення, анулювання, видачі дублікатів)
документів дозвільного характеру, прийняття декларацій щодо відповідності
матеріально-технічної бази вимогам законодавства [213].
Важливою подією в суспільному житті слід уважати ухвалення у вересні
2012 р. Закону «Про адміністративні послуги» [168], яким визначено правові
основи реалізації свобод, прав і законних інтересів юридичних та фізичних осіб у
аспекті надання адміністративної послуги. У ст. 5 цього Закону вказується, що
виключно законами встановлюється перелік адміністративних послуг, вимоги до
їхнього

надання;

перелік

документів,

що

необхідні

для

отримання

адміністративних послуг, вимоги до них; платності або безоплатності; граничного
терміну виконання адміністративної послуги; переліку підстав, що дозволяють
відмовити в наданні адміністративних послуг [134].
Згідно ст. 1 Закону: «адміністративна послуга» – це (результат здійснення
владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою
фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення
прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону). У законі введено новий
термін «адміністративний збір», як єдиної сплати за отримання адміністративної
послуги. Закон заборонив делегування надання адміністративних послуг
установами, організаціями, підприємствами, що знаходяться в управлінні органів
публічної влади, та регламентував, що адміністративні послуги надаються лише
органами влади [168, ст. 11].
На цій підставі доходимо висновку про те, що публічні послуги, на відміну
від адміністративних, надаються й іншими уповноваженими суб’єктами публічної
адміністрації, зокрема, в медичній сфері МОЗ та його структурними підрозділами.
Законом передбачається створення Центрів надання адміністративних
послуг (ЦНАП) (постійно діючі робочі органи чи структурні підрозділи
виконавчих органів міської, селищної ради чи Київської, Севастопольської
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міської держадміністрацій, районних, районних у містах Києві, Севастополі
держадміністрації, в яких надають адміністративні послуги адміністратори,
взаємодіючи з суб’єктами надання послуг) з метою забезпечення доступних та
комфортних умов взаємодії громадян із владою, а також можливості подання
документів та отримання адміністративних послуг у електронній формі.
Фінансування ЦНАПів здійснюється за кошти місцевого бюджету [168].
Прикладом таких центрів у медичній сфері є ЦНАПи, які утворені при
міських радах, у повноваження яких входить надання послуг щодо підписання
декларації про вибір терапевта, педіатра або сімейного лікаря, зокрема Центр
надання адміністративних послуг при Ірпінській міській раді Київської області.
На жаль, окремих центрів, які б надавали послуги виключно в медичній галузі,
відсутні.
Отже, питання надання адміністративних послуг загалом та створення
єдиних офісів надання адміністративних послуг постає в центрі уваги вищих
органів державної влади. У цьому аспекті помітною є роль органів місцевого
самоврядування щодо створення таких центрів. Це дозволить місцевому
самоврядуванню претендувати на отримання до своєї компетенції абсолютної
більшості послуг, що надаються державними органами виконавчої влади.
До позитивів Закону «Про адміністративні послуги» відносять: ідеологію
підтримки державою громадян; сприяння щодо створення ЦНАПів органам
місцевого самоврядування та райдержадміністраціям; регламентацію внутрішньої
процедури надання адміністративних послуг; законодавчу заборону на отримання
документів й інформації, які вже надані суб’єкту надання адміністративних
послуг, чи він може самостійно отримати; заборону надання інших платних
послуг, окрім адміністративних (консультування, ксерокопіювання) [148].
До основних недоліків Закону віднесені: остаточно не визначені суб’єкти
надання адміністративних послуг; відсутність «верхньої межі» щодо оплати
послуг; означення критерію «соціальне та економічне значення» як «собівартість
(фактичних витрат) надання послуги» є незрозумілим. До того ж, Законом
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передбачено внесення до «Податкового кодексу України» положення щодо
державного мита,

що

зумовлює

його стягнення

стягнення

за

надання

адміністративної послуги [42].
У Законі «Про адміністративні послуги» відсутня норма щодо можливості
надання адміністративних послуг установами, організаціями та підприємствами,
що віднесені до органів публічної влади. Проте законами, що внесли зміни до
Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців» і «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» (2015 р.), повноваження з надання певних адміністративних послуг
передано від територіальних підрозділів Міністерства юстиції України до органів
місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій.
З метою виконання Закону «Про адміністративні послуги» було прийнято
ряд підзаконних актів. Серед них варті на увагу Постанови Кабінету Міністрів
України: «Про затвердження Примірного положення про центр надання
адміністративних послуг» (від 20 лютого 2013 р. № 118); «Про затвердження
Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (від 1 серпня
2013 р. № 588); «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки
адміністративної послуги» (від 30 січня 2013 р. № 44); «Про затвердження
Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних
з наданням адміністративних послуг» (від 29 травня 2013 р. № 379); «Про
затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг» (від 30 січня
2013 р. № 57); «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу
адміністративних послуг» (від 3 січня 2013 р. № 13); а також Розпорядження
Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг
органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (від 16
травня 2014 р. № 523-р).
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
ведення Реєстру адміністративних послуг» від 30 січня 2013 р. № 57 було
регламентовано процедуру ведення «Реєстру адміністративних послуг» – єдиної
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комп’ютерної інформаційної бази даних про такі послуги, що надаються згідно із
законом суб’єктами надання адміністративних послуг. Цей документ зобов’язує
Міністерства, інші органи виконавчої влади, а також рекомендує органам
місцевого самоврядування та державним органам забезпечити проведення
постійного моніторингу нормативно-правових актів, що регламентують надання
адміністративних послуг, із метою оперативного поновлення відомостей,
унесених у «Реєстр адміністративних послуг». Реєстр містить такі відомості:
назву адміністративної послуги; про суб’єкт надання адміністративної послуги;
розмір адміністративного збору (якщо адміністративна послуга надається платно);
правові підстави для надання адміністративної послуги; результат надання
адміністративної послуги; встановлення розміру плати за послугу. Реєстр
знаходиться на Урядовому порталі [215].
Згідно іншої Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги» від 30 січня
2013 р. № 44 у технологічній картці адміністративної послуги має бути
інформація про порядок надання послуги відповідним суб’єктом. Технологічна
картка повинна бути затверджена визначеним суб’єктом надання адміністративної
послуги для кожної адміністративної послуги та максимально враховувати
застосування інформаційно-комунікаційних технологій, якими володіє суб’єкт.
Інформаційно-комунікаційні технології активно використовуються як у співпраці
структурних підрозділів суб’єкта надання адміністративних послуг, так і під час
проходження етапів надання адміністративних послуг [198].
Розвиток нормативно-правового регулювання адміністративних послуг
продовжувався прийняттям 1 серпня 2013 р. Постанови Кабінету Міністрів
України за № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання
адміністративних послуг». У ній було затверджено Примірний регламент ЦНАПу.
Постанова унормовує вимоги до приміщень, у яких працюватимуть ЦНАПи;
діяльність інформаційного підрозділу ЦНАПу; наповнення технологічної та
інформаційної карток адміністративної послуги; управління чергою; подання
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заяви та інших документів; опрацювання документів справи; надання пакета
документів суб’єктові звернення [220].
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного
положення про центр надання адміністративних послуг» від 20 лютого 2013 р.
№ 118 рекомендовано органам місцевого самоврядування у своїй діяльності із
забезпечення функціонування ЦНАПів керуватися Примірним положенням,
затвердженим цією Постановою [219].
Зауважимо, що перешкодою до належного функціонування ЦНАПів стала
тенденція децентралізації повноважень органів місцевого самоврядування. Це
зачіпає послуги, які є найпопулярнішими серед інших, зокрема отримання
дозволів на реконструкцію; реєстрація прав на нерухоме майно, їхніх обтяжень;
реєстрація і внесення змін щодо суб’єктів господарювання.
А тому створення окремих центрів надання послуг, які б надавали послуги у
медичній галузі, не є такою нагальною потребою, що необхідно першочергово
організовувати на даному етапі.
З метою передачі повноважень органам місцевого самоврядування від
органів державної влади в 2015 р. приймається низка законів: «Про внесення змін
до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації
повноважень із державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» [176], «Про внесення змін до Закону «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих
актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» [178],
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
повноважень

органів

місцевого

самоврядування

та

оптимізації

надання

також

унормовує

надання

адміністративних» [174].
Одним

із

нормативних

актів,

що

адміністративних послуг є «Концепція Державної цільової програми створення та
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функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на
період до 2017 року». Домінантною ціллю її є організація зручних і доступних
умов з метою реалізації та захисту свобод, прав, законних інтересів юридичних та
фізичних осіб, поліпшення якості надання адміністративних послуг. З гідно з цим
повинні бути проведені заходи з організації та функціонування системи
міжвідомчої електронної взаємодії державних органів, цілодобової Урядової
телефонної довідки про адміністративні послуги, «Єдиного державного порталу
адміністративних послуг» [220].
На думку Т. О. Паутової [148], до недоліків «Концепції Державної цільової
програми

створення

та

функціонування

інформаційної

системи

надання

адміністративних послуг на період до 2017 року» [255] варто віднести відсутність
чітко визначених термінів фінансування та виконання пропонованих заходів і
кола відповідальних за їхнє здійснення; відсутність детального розподілу коштів.
У квітні 2014 р була прийнята «Концепція реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні» спрямована на
поліпшення надання послуг органами місцевого самоврядування. Концепція
покликана вирішити питання доступності (надання послуг об’єкту звернення на
території його громади); якості публічних послуг (наявність відповідної
матеріально-технічної бази (приміщення та інфраструктура); професійності
надання публічних послуг; відкритості інформації про послуги, порядку та умов
надання [256].
Виходячи з норм Концепції, в наукових колах сформувалася дискусія щодо
категорії «публічна послуга». Нині у науці адміністративного права таке поняття
використовується з урахування того, що понятійний апарат усіх нормативноправових актів у цій галузі має бути узгодженим. Отже, правові основи реалізації
свобод, прав, законних інтересів юридичних та фізичних осіб у галузі надання
послуг суб’єктами (органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади)
унормовує

Закон

«Про

адміністративні

послуги».

Він

трактує

поняття

«адміністративна послуга», як результат здійснення владних повноважень
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суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою юридичної чи фізичної
особи, спрямованого на набуття, припинення або зміну обов’язків та/чи прав такої
особи згідно Закону [168]. А тому це поняття повинно регламентуватись
Концепцією,

замість

поняття

«публічна

послуга»,

тому що

відсутність

регламентованих нормативними актами понять і розбіжності в їхньому
трактуванні породжують недоречності.
У зв’язку з тим, що органи місцевого самоврядування є найнаближенішими
до територіальної громади, їхня діяльність, особливо щодо надання послуг
населенню, є досить помітною. Нині більшість видів адміністративних послуг в
Україні (89 %) надають місцеві держадміністрації, центральні органи виконавчої
влади або їхні територіальні підрозділи. Адміністративні послуги, що надаються
районними та обласними радами, практично не передбачені законодавством.
Водночас, процеси децентралізації передбачають передачу певної частини
повноважень

із

самоврядування

надання
базового

адміністративних
рівня

(сільським,

послуг

органам

селищним,

місцевого

міським

радам

(муніципалітетам). Окрім цього, скасування в майбутньому місцевих державних
адміністрацій та організація натомість виконкомів обласних та районних рад
спричинить

передачу

повноважень

організованим

органам

місцевого

самоврядування об’єднаних територіальних громад. Певну частину повноважень
здійснюють районні й обласні ради, їхні виконавчі органи, принаймні – до
розв’язання проблеми подальшої їхньої передачі на муніципальний рівень.
Ми поділяємо думку О. В. Гулак, що важливою складовою частиною
адміністративної реформи є державна регіональна політика, котра передбачає
створення ефективно діючої системи управління на місцях, здійснення фінансовоекономічного і нормативно-правового забезпечення територій на підгрунті
оптимального поєднання місцевих і загальнодержавних інтересів [56, с. 126].
16

травня

2014 р.

Кабінет

Міністрів

України

затвердив

«Перелік

адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центри
надання адміністративних послуг», у якому визначив найважливіші для громадян
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послуги [66]. Проте, у зв’язку з тим, що не було вироблено механізму співпраці
органів місцевого самоврядування та центральної виконавчої влади, така
діяльність ЦНАПів практично зведена нанівець.
Також, у цьому аспекті варто згадати законопроект «Про спрощення
надання адміністративних послуг» (від 21 липня 2014 р. № 4322а). Відповідно до
цього документа адміністративні послуги дозволяється надавати «іншим особам»
(нотаріусами, банками тощо), що свідчить про зміну поглядів щодо державної
політики, задекларованої в Законі «Про адміністративні послуги». Проте,
зазначимо, що вказаний законопроект було ухвалено лише в першому читанні
[130, с. 12].
Ідея «конкуренції» у сфері державної реєстрації суб’єктів господарювання
та нерухомості отримала своє друге народження у законопроекті «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу
(дерегуляція)» від 22 грудня 2014 р. № 1580 [175]. 12 лютого 2015 р. у другому
читанні за законопроект проголосувала переважна більшість депутатів. У
документі отримало висвітлення питання платних послуг, що пов’язані з
адміністративними у сфері реєстрації прав на нерухоме майно. Здійснення
адміністративних послуг іншими суб’єктами, зокрема банками, члени парламенту
не підтримали.
Указ Президента від 4 вересня 2019 р. № 647/2019 «Про деякі заходи із
забезпечення надання якісних публічних послуг» спрямований на утвердження
функціонування сервісної держави

– держави для бізнесу і громадян,

забезпечення належної реалізації прав юридичних та фізичних осіб y сфері
надання публічних послуг, створення сучасної інфраструктури, доступних та
зручних електронних сервісів для надання таких. КМУ доручено забезпечити
поступове переведення окремих публічних послуг у електронну форму та
щоквартально оприлюднювати на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади
звіти про стан реалізації таких заходів з висвітленням інформації про послуги,
переведені в електронну форму, та послуги, отримання яких спрощено [192].

75

Але, на даний час вищезгаданий указ Президента не реалізований у повному
обсязі, зокрема й у медичній галузі України. Даним указом було лише
започатковано проведення реформи у сфері надання публічних послуг з метою
отримання їх в електронній формі.
У 2019–2020 рр. приймається ряд нормативних документів у напрямі
діджиталізації надання публічних послуг:
– «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку
системи електронних послуг в Україні на 2019–2020 роки» від 30 січня 2019 р.
№ 37-р [211];
– «Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та
Єдиного державного порталу адміністративних послуг» від 04 грудня 2019 р.
№ 1137 [154];
– «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань
діяльності Міністерства цифрової трансформації» від 05 лютого 2020 р. № 123
[172].
Вказані акти містять норми, які окреслюють основні завдання, мету та
функціональні

можливості,

суб’єктів

Єдиного

державного

веб-порталу

електронних послуг «Портал Дія», зміст інформації, порядок її внесення тощо.
Проте, на даний час пропозиції щодо надання публічних послуг у
електронному вигляді не реалізовані в повному обсязі.
На даному етапі процес надання адміністративних (публічних) послуг
закріпленні в Законах України «Про адміністративні послуги», «Основи
законодавства України про охорону здоров’я», а також у кодексах:
1. «Господарський кодекс України» (ГК України) (від 16 січня 2003 р.
№ 436-VI) [54], окреслює домінантні основи господарювання в Україні,
унормовує господарські відносини, які виникають під час організації та ведення
господарської діяльності поміж суб’єктів господарювання, а також поміж
суб’єктами й іншими учасниками стосунків у сфері господарювання.
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2. «Податковий кодекс України» (від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI) [155]
урегулював відносини, що виникають у галузі стягнення зборів і податків:
визначив повний перелік зборів та податків, які стягуються в країні, порядок їх
адміністрування, платників зборів і податків, їх обов’язки і права, компетентності
органів контролю, обов’язки і повноваження

їх посадових осіб у процесі

здійснення податкового контролю та відповідальність за порушення податкового
законодавства. Зокрема, норми Податкового кодесу України визначають види
побутових послуг (ст. 291.7).
Ми поділяємо думку, що є досить поширеною в українській доктрині
адміністративного права, та ґрунтується на досвіді таких країн як Польща,
Німеччина, Австрія, Нідерланди про те, важливим етапом поліпшення надання та
реалізації адміністративних послуг органами публічної влади є прийняття
Адміністративно-процедурного кодексу,

який би чітко визначив перелік

адміністративних послуг [301, c. 142].
Адміністративно-процедурний кодекс України (реєстраційний номер 11472
від 03 грудня 2012 р.) [262] передбачає чітку регламентацію процедурного
аспекту відносин особи і влади. Кодекс вирізняється великою кількістю й
розмаїттями суб’єктів суспільних відносин, на

упорядкування яких він

спрямований, зокрема з правом ініціативи з боку будь-яких осіб (втручальні,
заявні, ініційовані процедурні відносини). Водночас, наведені у Кодексі поняття
«адміністративна процедура», «адміністративне провадження», «суб’єкт владних
повноважень» тощо не відповідають усталеним доктринальним постулатам. До
недоліків законопроекту також можна віднести заплутаність деяких положень,
формалізований підхід до окремих положень, що не сприятиме якісному наданню
публічних послуг.
Отже, становлення та розвиток нормативно-правового регулювання надання
публічних послуг відбувалося у розрізі адміністративного права та робився акцент
на адміністративних послугах як домінантному складнику системи публічних
послуг. Формування правової основи процедури регулювання надання публічних
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послуг триває й нині та потребує удосконалення, зокрема у аспекті регламентації
процедури надання публічних послуг (дій суб’єктів надання публічних послуг:
органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, організації,
установи, які перебувають у їх управлінні), питання єдиної системи узгодженої
методики розрахунку ціни і вартості публічних послуг за їх видами, а також
поділу публічних послуг за критерієм їх платності та безоплатності.
На нашу думку, більшість питань надання публічних послуг могло
врегулювати прийняття Адміністративно-процедурного кодексу.
1. 3 Правові передумови надання публічних послуг у медичній галузі
Україні
У юридичній літературі неодноразово наголошується на недосконалості
законодавства щодо діяльності суб’єктів медичної практики, окреслюються його
недоліки щодо створення суб’єктів, їнього ліцензування, сертифікації, правового
режиму майна, обов’язків і прав. Зокрема, С. З. Гладун зауважує, що сфера
законодавства щодо галузі охорони здоров’я нині знаходиться на етапі активного
творення [49, с. 660]. Науковець, здійснюючи аналіз правозастосовної практики
вказує на існування у нормативно-правовій сфері охорони здоров’я некоректно
окреслених понять, прогалин і протиріч, а інколи навіть невідповідність
Конституції [49, с. 667].
До головного документа, в якому закріплено правове регулювання медичної
галузі є Конституція. У ст. 49 Основного Закону вказано, що: «охорона здоров’я
забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних,
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм; держава створює умови
для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування;
удержавних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога
надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена;
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держава повинна сприяти розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності»
[101].
Варто зазначити, що у ст. 258 ГК України наголошено, що «особливості
правового регулювання господарських відносин визначаються залежно від сфери
суспільного виробництва, в якій складаються ці відносини, особливостей галузі
господарювання, виду господарської діяльності, економічної форми результату
господарської діяльності, простору, на якому складаються господарські відносини
(внутрішньому чи зовнішньому ринку), особливостей суб’єктів, між якими
виникають господарські відносини» [54]. Проте, норми ГК України не визначають
своєрідності господарсько-правового статусу суб’єктів медичної практики, але
встановлюють статус суб’єктів медичної практики як статус будь-якого іншого
суб’єкта господарювання. Також, за положеннями ГК України медична практика
може бути комерційною та некомерційною господарською діяльністю [312,
с. 796].
ГК України також визначає права та обов’язки суб’єктів господарювання,
організаційно-правові форми господарювання, зокрема і в медичній галузі;
майнові основи господарювання (зміст права власності, джерела формування
майна тощо). ГК України встановлює норми щодо відповідальності за порушення
у сфері господарювання, зокрема, адміністративно-господарські санкції, що є
основою для встановлення таких санкцій за порушення в медичній галузі [54].
У ст. 12 ГК України «Засоби державного регулювання господарської
діяльності» зазначається, що: «основними засобами регулюючого впливу держави
на господарську діяльність є: державне замовлення; ліцензування, патентування і
квотування;

технічне

регулювання;

застосування

нормативів

та

лімітів;

регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг;
надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій» [54].
Відповідно до норм ГК України такі засоби державного регулювання як
ліцензування, патентування і квотування спрямовані на реалізацію єдиної
державної політики, захист соціальних і економічних інтересів держави,
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суспільства і власне споживачів. Правові основи ліцензування, патентування і
квотування окреслюються згідно конституційного права кожної особистості на
здійснення підприємницької діяльності, що не забороняється законом. Однак,
наведений перелік засобів регулюючого впливу держави щодо діяльності
суб’єктів господарювання не є неповним, оскільки не враховує державну
реєстрацію суб’єктів господарювання як засіб державного регулювання.
Зокрема, В. М. Пашковим у дисертаційному дослідженні запропоновано
внести доповнення до «Основ законодавства України про охорону здоров’я» та
ГК України (ст. 183–1) наступного змісту: «в сфері надання безоплатних
медичних послуг державний контракт, укладений на підставі державного
замовлення як засобу державного регулювання, – це договір, укладений
державним замовником від імені держави із окремо визначеним закладом охорони
здоров’я, будь якої форми власності, як суб’єктом господарювання – виконавцем
державного замовлення, із визначенням взаємних прав та обов’язків сторін» [150,
c. 9].
В. М. Рудий слушно наголошує на необхідності перетворення існуючих
державних та комунальних лікувально-профілактичних закладів із бюджетних
установ у суб’єкти некомерційного господарювання, що працюють без
бюджетного фінансування як неприбуткові підприємства на підставі договорів,
зокрема також за державним замовленням [272].
Щодо

договірних

відносин

зауважимо,

що

у

вітчизняній

науці

адміністративного права адміністративний договір є категорією недостатньо
дослідженою, такою, що проходить процес становлення і тому потребує
подальшого дослідження фахівцями як адміністративного, так й інших галузей
права [5, с. 293].
На думку А. М. Маркіної, адміністративний договір – це спеціальний захід
адміністрування, що спрямований на забезпечення публічного інтересу шляхом
укладення угоди на постачання або надання відповідних послуг, і вони є
обов’язковими для виконання. У медичній галузі – це договори на закупівлю ліків
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чи виробів медичного призначення, договори про надання фізичним та
юридичним особам різноманітних організаційних та технічних послуг [121].
Норми Цивільного кодексу України (ЦК України), як і ГК України, в
аспекті формування правового статусу суб’єктів медичної практики регулюють
загальні аспекти суб’єктів господарювання, зокрема положення ЦК України
ґрунтовно

окреслюють

правовий

статус

фізичної

особи

–

підприємця,

закріплюють його основи: види, створення, припинення діяльності, право- й
дієздатність такої особи, діяльність юридичної особи публічного права в
цивільних правовідносинах, уточнюють статус господарського товариства,
регулюють укладанням, виконанням, зміною і припиненням договорів тощо.
Згідно частини першої ст. 626 ЦК України: «договором є домовленість двох, або
більше сторін, спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав
та обов’язків» [318].
Так, у главі 63 ЦК України «Послуги. Загальні положення», положення
застосовуються до всіх договорів щодо надання послуг, що вступає в суперечку зі
змістом відповідного зобов’язання. У частині першій ст. 901 ЦК України: «за
договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за
завданням другої сторони (замовника) надати послугу, що споживається у процесі
вчинення певної дії чи здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується
оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором».
Якщо у договорі окреслено надання послуг за кошти, замовник послуги
зобов’язаний відшкодувати надану послугу в термін, в розмірі та в порядку
встановленими договором. Відповідно до договору щодо безоплатного надання
послуг замовник всі фактичні витрати, необхідні для виконання договору,
повинен відшкодувати виконавцеві [318].
Щодо публічного договору зауважимо, що ще на початку XX ст.
А. І. Єлістратов писав, що можливість адміністративних актів договірного
характеру взагалі не заперечується. Центр ваги розбіжностей переноситься на
питання про те, в якій мірі поняття договір може знайти своє застосування в
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адміністративному праві. Можливість публічно-правових договорів між різними
установами і між громадянами, звичайно, так чи інакше визнається. Приклади
таких договорів: угоди лікарняних кас із міськими і земськими громадськими
управліннями про забезпечення учасникам кас лікарняного лікування, договір про
найм фабричних робітників, оскільки він нормується адміністративним правом
тощо [79, с. 11].
Ми поділяємо думку Є. О. Легези про те, що правовідносинам, які
формуються під час надання послуг з оплатою, властиві всі ознаки цивільних
правовідносин (юридична рівність сторін, принцип диспозитивності, свобода
договору) [114, с. 27].
Наголосимо, що ГК України та ЦК України визначають загальні умови
припинення і набуття статусу суб’єкта медичної практики, як й інших суб’єктів
господарювання.
Публічні послуги з державної реєстрації суб’єктів господарювання в
медичній галузі регулюються положеннями Закону «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15
травня

2003 р.

Реєструються

державою

суб’єкти

господарювання,

які

створюються у вигляді фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб. Державна
реєстрація цих суб’єктів відбувається на загальних основах, а порядок її залежить
переважно від організаційної форми обраної медичної практики. Отже, статус
юридичної та фізичної особи – підприємця, що необхідний для здійснення
медичної практики, набувається в порядку, окресленому цим Законом, яким
також регулюються окремі питання припинення фукнціонування суб’єкта
медичної практики [190].
Слід звернути увагу, що у Законі «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності» від 1 червня 2000 р., що втратив чинність 28 червня
2015 р., уперше законодавчо серед видів господарювання, що ліцензуються, було
закріплено медичну практику та встановлено загальні вимоги і порядок
ліцензування [233].
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Домінантним нормативно-правовим актом, що є визначальним у сфері
надання публічних послуг у медичній галузі, є ст. 16 Закону «Основи
законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. [141], яка
визначає порядок організації і припинення діяльності закладу охорони здоров’я.
Проте наголосимо, що якщо в Законі відсутні спеціальні положення, необхідно
скористуватись загальними нормами господарського та цивільного законодавства,
що визначають такий порядок.
Згідно Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2
березня 2015 р., що прийнятий на зміну Закону «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності», медична практика віднесена до виду господарської
діяльності, який ліцензується. Закон встановлює порядок ліцензування, контроль і
нагляд у галузі ліцензування, окреслює міру відповідальності за порушення
законодавства під час ліцензування, а також повноваження державних органів у
сфері

ліцензування.

Цим

законодавчим

актом

закріплено

спеціально

уповноважений орган з питань ліцензування, його повноваження, правила
оформлення документів з метою ліцензування, їхнього розгляду, окреслені
підстави відмови у ліцензії та її анулювання.
Ст. 7 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» закріплено,
що ліцензуванню підлягають виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна
торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (окрім активних
фармацевтичних інгредієнтів) із врахуванням специфіки, визначеної Законом
«Про лікарські засоби»; медична практика; діяльність банків пуповинної крові;
інших тканин і клітин людини відповідно переліку, затвердженого МОЗ України.
Закон «Про ліцензування видів господарської діяльності» об’єднав вимоги
законодавчих актів, які до цього визначали перелік обов’язкових ліцензійних
документів і, які після його прийняття втрачають чинність. До того ж додамо, що
Закон «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» демонстрував
заявницький принцип ліцензування» [233].
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Норми вказаного Закону встановлюють ліцензійні умови, а також містять
вимоги, обов’язкові для дотримання ліцензіатом, та документи, необхідні до заяви
на отримання ліцензії.
«Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної
практики», затверджені Наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва МОЗ України від 16 02. 2001 р. Наказ
окреслив основні вимоги (організаційні, кваліфікаційні, спеціальні) до суб’єктів
медичної практики. Проте, в документі не отримали достатнього висвітлення
питання організації медичної практики, обов’язки та права суб’єктів медичної
практики, вимоги до матеріально-технічної бази тощо [118].
Відповідно до спільного Наказу Держпідприємництва України та МОЗ
України від 16 лютого 2001 р. № 38/63, господарська діяльність із певних видів
медичної практики здійснюється суб’єктами господарювання на основі ліцензії та
за наявністю:
– приміщення (приміщень), яке відповідає установленим санітарним
правилам і нормам, що засвідчується висновком закладу державної санітарноепідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності);
– обладнання, приладів, оснащення згідно «Табеля оснащення виробами
медичного призначення лікувальних та діагностичних кабінетів амбулаторнополіклінічних закладів, стаціонарних відділень лікарні», що затверджуються МОЗ
України.
Ліцензування медичної практики регулювалося також Наказом МОЗ
України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики» від 02 лютого 2011 р. № 49 у редакції наказу
МОЗ України від 30 листопада 2012 р. № 981. Документ визначає поняття
«медична практика» та вимоги, дотримання яких робить можливим отримання
ліцензії на її здійснення. Ліцензійні умови також визначили головні суб’єкти
медичної практики: фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які
організували заклад охорони здоров’я. У документі сформульовані вимоги до
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матеріально-технічної бази суб’єктів медичної практики та прописано механізми
контролю за якістю надання послуг [119].
Організаційні вимоги передбачають наявність відповідного медичного
обладнання та кваліфікованих штатних медичних працівників. Наголосимо, що в
Ліцензійних умовах прописана вимога до ліцензіата надати до МОЗ України дані
про роботу за спеціальністю за останні п’ять років кожного медичного працівника
згідно трудової книжки. До того ж кваліфікаційні вимоги передбачають наявність
у медичного персоналу документів про освіту та кваліфікацію державного зразка.
Спеціальними вимогами передбачалося дотримання нормативів професійної
діяльності, санітарних норм, вимог оформлення медичної документації, правил
виписування рецептів на ліки тощо, що свідчить про надлишкову регламентацію
процедури

ліцензування

медичної

практики,

зайву

регламентацію

і

бюрократизацію процедури ліцензування.
На сьогодні «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
медичної практики», затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 2
березня 2016 р. № 285 [202]. Документ містить визначення понять «відокремлений
структурний підрозділ суб’єкта медичної практики» та «господарська діяльність
із медичної практики», окреслює підставу її здійснення (ліцензію). Ліцензійні
умови закріплюють кадрові, організаційні, технологічні вимоги до матеріальнотехнічної бази претендента на отримання ліцензії, що є обов’язковими для
дотримання у процесі провадження медичної практики, наводять перелік
документів, які необхідно долучити до заяви на отримання ліцензії.
Згідно п. 13 Ліцензійних умов для одержання ліцензії на провадження
медичної практики претендент на ліцензію – суб’єкт господарювання має
забезпечити: надання медичних послуг та медичної допомоги згідно медичних
стандартів (стандартів медичної допомоги) та локальних протоколів. Також
дотримуватися

медичних

стандартів

(стандартів

медичної

уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ України.

допомоги),
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У порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 15
липня 1997 р. № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони
здоров’я» (п. 2) зазначається, що незалежно від форми власності заклади охорони
здоров’я, зокрема й аптечні, проходити акредитацію можуть добровільно.
Акредитацію усіх закладів, окрім аптечних, проводить «Головна акредитаційна
комісія». Аптечні заклади акредитує «Головна комісія з акредитації аптечних
закладів», що створюється при МОЗ України, та комісії з акредитації, що
організуються при структурних підрозділах охорони здоров’я обласних і
Київської міськдержадміністрацій. Перша акредитація закладу охорони здоров’я
здійснюється через 2 роки від початку діяльності, наступні акредитації кожні 3
роки [214].
На парламентських слуханнях за темою: «Про реформу охорони здоров’я в
Україні» (21 квітня 2016 р.) Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я, серед інших
важливих порад, було запропоновано створити Реєстр лікарів, запровадити
ліцензування

індивідуальної

професійної відповідальності

та

професійної

діяльності медичних працівників [248]. Проте, ліцензування професійної
діяльності лікарів було передбачено законопроектом № 3850 «Про заклади
охорони здоров’я та медичне обслуговування» (2014 р.) [197]. У документі
зазначається, що ліцензування господарської діяльності у галузі охорони
здоров’я, ліцензування професійної діяльності лікарів, стандартизації медичної
допомоги, акредитації закладів охорони здоров’я та сертифікації у галузі охорони
здоров’я здійснюється для забезпечення якості медичної допомоги.
Наголосимо, що в Україні зміщено акцент щодо порядку ліцензування
господарської діяльності з медичної практики, яку мають право здійснювати
фізичні особи – підприємці та юридичні особи. Проте, зарубіжний досвід
ліцензування в галузі медицини свідчить на користь ліцензування професійної
діяльності медичних працівників. У 2014 р. Україною підписана і ратифікована
Угода про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами. Документом рекомендовано
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розробити

законопроекти

щодо

введення

ліцензування

індивідуальної

професійної відповідальності та професійної діяльності медичних працівників
[246].
Наказ МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14
березня 2011 р. № 42 «Про вдосконалення державної акредитації закладів
охорони здоров’я» від 20 грудня 2013 р. № 1116 (набув чинності 17 січня 2014 р.),
вніс суттєві зміни у «Критерії акредитації закладів охорони здоров’я» та
«Стандарти акредитації лікувально-профілактичних закладів» (затверджених
Наказом МОЗ України від 14 березня 2011 р. № 142). Згідно з цим наказом,
заклади охорони здоров’я, що надавали третинну і вторинну медичну допомогу та
претендували на вищу акредитаційну категорію, зобов’язані були володіти
сертифікатом відповідності системи управління якістю, що впроваджена в
закладі, положенням ДСТУ ISO серії 9000. Брак такого сертифікату міг бути
підставою у відмові присвоїти вищої акредитаційної категорії закладу охорони
здоров’я [281].
Законом «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону
здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» від 7 липня 2011 р.
№ 3611-VI закріплюються два рівні стандартів: державні та галузеві [181].
Державні стандарти в галузі охорони здоров’я встановлюються згідно Закону
«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» [187].
Галузевими стандартами в галузі охорони здоров’я є:
– стандарти медичної допомоги (медичні стандарти) – це система правил,
норм і нормативів, показників (індикаторів) якості здійснення медичної допомоги
певного виду, які укладаються з огляду на нинішній рівень розвитку медичної
практики й науки;
– клінічні протоколи – це уніфіковані документи, що визначають вимоги до
лікувальних,

діагностичних,

реабілітаційних

здійснення медичної допомоги та їхній порядок;

та

профілактичних

методів
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– табелі

матеріально-технічного

устаткування

–

це

документи,

які

обумовлюють обов’язковий перелік устаткування, засобів та обладнання, що є
необхідними

для

устаткування

відповідного

закладу

охорони

здоров’я

(підрозділу), а також з метою облаштування діяльності фізичних осіб –
підприємців, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики за
відповідною спеціальністю (спеціальностями);
– лікарські формуляри є переліками зареєстрованих в нашій країні
лікарських засобів, які містять ліки з доведеною ефективністю, припустимим
рівнем безпеки, застосування яких є економічним.
У галузі охорони здоров’я галузевий стандарт укладає й затверджує
центральний орган виконавчої влади, який формує державну політику в галузі
охорони здоров’я. У галузі охорони здоров’я до галузевих стандартів відносять
також інші норми, правила і нормативи, передбачені законами, що регулюють
діяльність у цій сфері [141].
Правововий статус суб’єктів медичної практики визначають норми Закону
«Про державно-приватне партнерство» від 1 липня 2010 р., якими визначено
організаційні та правові основи співпраці державних і приватних партнерів,
домінантні принципи такого партнерства на основі договірів, зокрема і в галузі
охорони здоров’я (ст. 4) [188]. Наголосимо, що головною метою державноправового партнерства є розвиток інфраструктури в інтересах суспільства шляхом
об’єднання досвіду та ресурсів сторін-партнерів, реалізація суспільно-значущих
проектів із найменшими витратами і ризиками за умови надання економічним
суб’єктам високоякісних послуг.
Вказаним Законом передбачена можливість укладання договорів як
державою (КМУ, уповноваженими ним центральними чи місцевими органами
виконавчої влади або суб’єктами господарювання, що діють на основі державної
форми

власності),

так

і

органами

місцевого

самоврядування

та/або

територіальною громадою. До того ж, органи місцевого самоврядування мають
право самостійно визначати перелік об’єктів комунальної власності, які можуть
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виступати партнерами із приватним підприємствами, а також умови проведення
конкурсів. Отже, у суб’єктів медичної практики у галузі охорони здоров’я є
можливості вступити у відносини державно-приватного партнерства.
Правове

регулювання

відносин

державно-приватного

партнерства

закріплює договірну форму такого партнерства та відкритий перелік договорів
[188, ст. 5, 6], які укладаються за державно-приватного партнерства: договір
концесії, договір про спільну діяльність, договір управління майном, інші
договори. Також договір, що укладений у рамках державно-приватного
партнерства, може бути змішаним, тобто містити елементи різних договорів.
Ми поділяємо думку В. І. Данилишин, О. М. Стефанків та О. А. Ціжми про
те, що необхідно на державнoму рівні вдoскoналити нoрмативнo-правoву базу
щодо державно-правового партнерства. Внесені зміни дo Закoну «Прo державнoприватне партнерствo» повинні бути спрямовані на зменшення кількості
пoгoджувальних прoцедур під час укладання дoгoвoрів; передбачити мoжливість
надання приватнoму партнеру пільг (під час укладання стратегічнo важливoгo
дoгoвoру) і пoсилити санкції за невикoнання зoбoв’язань; запрoвадження
механізму кoмпенсації збитків (державі та приватнoму партнеру), завданих
унаслідoк oднoстoрoнньoгo рoзірвання кoнтракту; в разі невикoнання приватним
партнерoм узятих на себе зoбoв’язань передбачити мoжливість заміни йoгo без
неoбхіднoсті прoведення нoвoгo кoнкурсу [58, с. 336].
На нашу думку, партнерські стосунки державної влади та приватного
сектору в галузі охорони здоров’я позитивно сприятиме реалізації соціальномедичних проектів, що відповідно підвищить якість надання медичних послуг
населенню

і рівень управління

соціальною

інфраструктурою,

сприятиме

ефективному розвитку медичних закладів державної форми власності.
В Україні державно-приватне партнерство регламентується Конституцією,
ЦК України, ГК України, а також низкою нормативно-правових актів, які можуть
бути застосовані в медичні галузі. Це постанови Кабінету Міністрів України:
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– «Про затвердження Порядку надання приватним партнером державному
партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державноприватного партнерства» від 9 лютого 2011 р. № 81, яка визначає процедуру
надання приватним партнером державному інформації щодо виконання робіт по
договору, який укладений у межах державно-приватного партнерства [217];
– «Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов’язаних із державноприватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними» від 16
лютого 2011 р. № 232, якою окреслено види можливих ризиків, пов’язаних із
державно-приватним

партнерством,

методи їхнього оцінювання

і форми

управління ними [205];
– «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства»
від 11 квітня 2011 р. № 384, яка затвердила «Порядок проведення конкурсу з
визначення приватного партнера». Документом прописано механізм підготовки та
проведення конкурсів з метою обрання приватного партнера для реалізації
державно-приватного партнерства, визначення переможця конкурсу та укладення
відповідних договорів [68].
Державно-приватне партнерство в Україні регулюється також відповідними
нормативними актами міністерств. Зокрема, наказом Мінекономрозвитку України
«Деякі

питання

проведення

аналізу

ефективності

здійснення

державно-

приватного партнерства» від 27 лютого 2012 р. № 255 затверджено «Методику
проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства»
та «Форму техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного
партнерства» [69].
Іншим наказом МОЗ України «Про затвердження Порядку вибору лікаря,
який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря,
який надає первинну медичну допомогу» від 19 березня 2018 р. № 503 (набув
чинності 23. 03. 2018 р.) установлено, що він діє до 01 січня 2019 р. та
поширюється на діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб,
підприємців, які у визначеному порядку отримали ліцензію на здійснення
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господарської діяльності з медичної практики, до того ж їхні дані занесені в
електронну систему охорони здоров’я чи електронну систему обміну медичною
інформацією, проте поки не уклали договір щодо медичного обслуговування
населення за програмою державної гарантії медичного обслуговування населення.
Подана декларація набуває чинності від дня укладення закладом охорони здоров’я
чи фізичною особою, підприємцем договору щодо медичного обслуговування
населення за програмою державної гарантії медичного обслуговування населення
[216].
Згідно Порядку «декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну
допомогу» є документом, який засвідчує бажання пацієнта (чи законного
представника пацієнта) щодо вибору лікаря, що надаватиме йому медичну
допомогу (первинну). Зауважимо, що пацієнт, або його законний представник,
має повне право подати Декларацію самостійно шляхом звернення до надавача
первинної медичної допомоги або за допомогою електронної системи охорони
здоров’я.
До того ж, договір про надання медичних послуг/обслуговування володіє
аспектами фідуціарної операції, що і виокремлює його серед інших цивільноправових договорів, що вносить специфіку до процесів формування умов цього
договору та наступного його виконання. Отже, одна із сторін такого цивільного
правового договору (лікар чи медичний заклад) зобов’язаний надавати медичні
послуги, а пацієнт, наділяється правом на отримання таких послуг. Такі
зобов’язання є єдиною системою, що включає в себе комплекс прав й обов’язків
стороні та ґрунтуються на довірі, відкритості у стосунках між закладом охорони
здоров’я в цілому чи його лікарем, зокрема і пацієнтом [8].
Отже, виходячи з цього, заключення декларації, що свідчить про обрання
пацієнтом лікаря, який здійснює первинну медичну допомогу, є договірні
відносини сторін. Підставою таких відносин є договір, який укладається в
письмовій формі, ініціатором якого виступає пацієнт.
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Ознаками таких договорів є те, що вони не допускають відмову в наданні
медичної допомоги за наявності всіх реальних можливостей для задоволення
потреб пацієнта, а також надання переваг одному пацієнту перед іншим тощо.
Виконання ліцензійних умов господарської діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами до 11
травня 2017 р. відбувалося згідно з наказом МОЗ України від 31 жовтня 2011 р.
№ 723. Проте, згідно з наказом згідно з наказом МОЗ України від 11 травня
2017 р. № 506, вказаний нормативний документ втратив свою чинність [171].
Тепер

ліцензування

здійснюється

згідно

суб’єктів
з

господарювання

Постановою

Кабінету

у

фармацевтичній

Міністрів

України

галузі
«Про

затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов КМ України» від 5 серпня 2015 р. № 609 [209].
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової
та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (окрім
активних фармацевтичних інгредієнтів)» від 30 листопада 2016 р. № 929
регламентується ліцензування господарської діяльності щодо випуску лікарських
засобів [203].
На сьогодні регулювання якості лікарських засобів здійснюється відповідно
до норм Закону «Про лікарські засоби» та 175 нормативними актами, ухваленими
КМУ та МОЗ України та іншими суб’єктами публічної адміністрації. Особливе
місце серед них належить комплексу із 28 настанов і стандартів, які
урегульовують діяльність стадій: фармацевтична розробка, доклінічне і клінічне
вивчення, виробництво, дистрибуція і зберігання лікарських засобів [40, c. 72].
У Законі України «Про лікарські засоби» (ст. 2) «Державна Фармакопея
України» визначена правовим актом, що включає методики контролю якості
лікарських засобів, фармакопейні статті, загальні вимоги щодо лікарсього засобу
[231].
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У «Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я
України на 2011–2020 роки» окреслено домінантні напрями діяльності, а саме
постійне оновлення «Національного переліку основних лікарських засобів»
відповідно до рекомендацій ВООЗ та проведення заходів щодо імпортозаміщення
основних лікарських засобів, які використовуються в лікуванні основних
захворювань в Україні [108; 184].
Зауважимо, що державна реєстрація лікарських засобів дозволяє їхнє
використання та реалізацію тільки на території України. У країнах ЄС торгова
ліцензія також передбачає дозвіл на імпорт лікарського засобу: надає дозвіл на
використання в усіх країнах ЄС [116, с. 360]. Також, відповідно до ст. 6
Директиви 2001/83/ ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС, жоден лікарський
препарат не може бути реалізований на ринку країни – члена ЄС, якщо на нього
не видана торгова ліцензія відповідним уповноваженим органом цієї країни [70, с.
14].
Реалізація лікарського засобу відбувається лише за наявності сертифіката
якості, який видає виробник (для імпортованого лікарського засобу – імпортер
(виробник чи особа, яка представляє інтереси виробника лікарського засобу на
території нашої країни). А згідно з визначенням, наведеним у юридичному
словнику, «сертифікат» (лат. certum – правильно і facere – робити) – це
посвідчення, письмове свідоцтво; документ, що посвідчує асортимент, кількість і
якість товару [330, с. 596].
Отже, розкриття правових передумов надання публічних послуг у медичній
галузі

Україні

дозволило

дійти

висновку,

що

їх

надання

передусім

врегульовується нормами як загального, так і спеціального національного
законодавства. З’ясовано, що публічні послуги, на відміну від адміністративних,
надаються й іншими уповноваженими суб’єктами публічної адміністрації,
зокрема, в медичній галузі МОЗ України та його структурними підрозділами. До
того ж суб’єкти медичної практики у галузі охорони здоров’я можуть вступити у
відносини державно-приватного партнерства.
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Висновки до розділу 1
1. На підставі здійсненого дослідження доктринальних та законодавчих
основ впровадження інституту надання публічних послуг у медичній галузі
України розкрито зміст поняття «доктрина» у правовій науці, що дозволило
сформулювати визначення поняття «юридичної доктрини» як системи принципів,
підходів, провідних ідей, теорій, які містять ґрунтовні дані про правові явища і
процеси, які відображають об’єктивні закони розвитку суспільства, є результатом
фундаментальних наукових досліджень, що суттєво впливають на правотворчу і
правозастосовну діяльність.
Розкрито правові аспекти надання публічних послуг: поняття «публічні
послуги», їхню правову природу, критерії диференціації, ознаки та види, суб’єктів
та процедури надання таких послуг. З’ясовано, що поняття «публічні послуги»
найширше охоплює всі випадки надання послуг населенню (адміністративних,
соціальних, електронних). Їх надають суб’єкти публічної адміністрації, а також
інші уповноважені органи та їхні посадові особи за зверненням (ініціативою)
фізичних чи юридичних осіб з метою реалізації своїх свобод, прав, законних
інтересів; результатом такої діяльності є формальне закріплення результатів
надання публічної послуги (видача конкретного результату публічної послуги:
дозволу; ліцензії, посвідчення, сертифіката тощо) та дії суб’єктів надання
публічних послуг, що регламентуються нормами адміністративного права.
2. Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання надання
публічних послуг відбувалося у розрізі науки адміністративного права, де робився
акцент на наданні адміністративних послугах як домінантному складнику системи
публічних послуг. Нині надання публічних послуг регулюється спеціальним
Законом України «Про адміністративні послуги» та низкою підзаконних
нормативно-правових актів. Формування правової основи процедури регулювання
надання публічних послуг триває й нині та потребує удосконалення, зокрема, в
аспекті: регламентації процедури надання публічних послуг;

суб’єктів їх
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надання; єдиної узгодженої методики розрахунку ціни і вартості публічних послуг
за їх видами; поділу публічних послуг за критерієм їх платності та безоплатності.
3. Розкриття правових передумов надання публічних послуг у медичній
галузі

Україні

регулюванню

дозволило

надання

дійти

висновку,

публічних послуг

що

нормативно-правовому

у медичній

галузі

притаманні

особливості, що випливають із специфіки суспільної діяльності. На сьогодні
надання публічних послуг у медичній галузі регулюється Конституцією України,
нормами Господарського і Цивільного кодексів України, Законів України: «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань», «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
«Про державно-приватне партнерство», нормами спеціальних Законів України:
«Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до
Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання
медичної допомоги», «Про лікарські засоби», а також низкою підзаконних
нормативно-правових актів: «Про затвердження Порядку акредитації закладу
охорони здоров’я», «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»,
«Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики»
тощо.
4. Встановлено, що публічні послуги в медичній галузі, на відміну від
адміністративних послуг, надаються й іншими уповноваженими суб’єктами
публічної адміністрації, зокрема, структурними підрозділами МОЗ України.

95

РОЗДІЛ 2
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРИРОДА НАДАННЯ
ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
У розділі сформульовано авторське визначення поняття «публічні
послуги в медичній галузі», з’ясовано особливості надання публічних послуг
у медичній галузі та визначено основні суб’єкти публічної адміністрації
надання публічних послуг у медичній галузі України. Розглянуто різні
підходи класифікації публічних послуг, що надаються суб’єктами публічної
адміністрації. Запропонована класифікація публічних послуг у медичній
галузі.
2. 1 Поняття та особливості надання публічних послуг у медичній галузі
України
Передусім, як досліджувати поняття та висвітлювати особливості надання
публічних послуг у медичній галузі, зупинимось на розкритті поняття «послуга».
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» «послуга»
трактується як: «дія, вчинок, що дає користь, допомогу іншому» [38].
Економічна література поняття «послуга» трактує як корисну дію споживчої
вартості – товару, або праці; як результат взаємодії надавача послуг з їх
споживачем, а отже результат діяльності того, хто надає послуги, щодо
задоволення того, хто потребує послуг [123].
У Законі «Про захист прав споживачів» послуга визначається як:
«діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного, визначеного
договором матеріального або нематеріального блага, яке здійснюється за
індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб»
[224].
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Відповідно Закону «Про публічні закупівлі» від 25. 12. 2015 р. № 922-VIII,
послуги – це будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема
транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні
або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування,
найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт
[245].
За визначенням Л. Хмелівської, послуга – це: «діяльність, яка виконана для
задоволення чиїхось потреб, господарських або інших зручностей, що надаються
будь-кому; товар, специфіка якого виявляється в фізичній неосяжності,
невіддільності від свого джерела, в неможливості накопичення та зберігання, в
індивідуальності та плинності якісних характеристик, у відсутності речового
змісту; це діяльність, а не продукти» [309].
В. Б. Авер’янов розглядав послуги, як чинник удосконалення діяльності
органів державної влади й місцевого самоврядування [41, с. 150.].
О. Скороход поняття «послуга» визначає, як результат безпосередньої
взаємодії між надавачем і споживачем послуг, тобто результат діяльності
надавача послуг щодо задоволення потреб їхнього споживача [284].
Г. М. Писаренко вважає, що послуги – це: «діяльність щодо задоволення
певних потреб особи, яка здійснюється за її зверненням» [152].
Наведене є свідченням того, що на доктринальному рівні існують різні
класифікації послуг, які поділяють за своєрідністю поняття «послуга», їхнім
змістом, видом надання послуг, місцем послуги в суспільному виробництві,
внеском суспільства в інфраструктуру економіки, призначеністю, трудомісткістю,
матеріаломісткістю, масовістю споживачів, поділом споживачів на сегменти,
періодичністю отримання, характером застосовуваної праці, комплексністю
виробництва послуги, зв’язком із процесом їхнього виробництва, зв’язком із
соціальним статусом споживача, ступенем добровільності отримання послуги,
віддаленістю виробника і клієнта, рівнем комерціалізації при наданні послуг,
ступенем контактування з клієнтом [325, с. 59].
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У національному законодавстві поняття «публічні послуги» пройшло певну
еволюцію. Здійснювана адміністративна реформа в Україні спрямована на
впровадження нових принципів державного управління. На початку 90-х рр.
минулого століття в українській юридичній літературі найбільш уживаним був
термін «державні послуги». Це сталося із-за недоліків перекладу з англійської на
українську мову словосполучення «public services»: в українській мові спочатку
вживається термін «державні послуги». Розвиток управління державної сфери
України в напрямку від державної до публічної спричинив появу з середини
ХХІ ст. поняття «публічні послуги», поступово витісняючи з словарного обігу
термін «державні послуги».
На зміну класичній моделі державного управління в Україні приходить
модель публічного управління (англійською – public management, від латинського
слова «publicus» – суспільний, народний), домінантним аспектом якої є не
держава як носій владного впливу чи владної сили, а народ [139].
Ми поділяємо думку авторів наукової розробки про те, що термін «публічні
послуги» володіє ширшим значенням, порівняно з визначенням «державні
послуги». Пояснюємо тим, що публічні послуги можуть надаватися як
державними так і недержавними (громадськими) структурами [308, с. 13].
Наголосимо, що певний час поняття «державні послуги» й «управлінські
послуги» («Концепція адміністративної реформи в Україні» [102]) вживалися
паралельно, між ними не здійснювалося конкретної суттєвої диференціації.
Фактично в цей період почав уживатися термін «адміністративні послуги»,
адже вважалося, що поняття «управлінські послуги» змістове наповнення вже
отримало в економіці [298].
Нині послугами, що надаються органами державної влади та органами
місцевого самоврядування є: публічні, державні, муніципальні, управлінські,
адміністративні та інші види послуг. Часто ці послуги в чинному законодавстві
вживаються як синоніми. Отже, щоб з’ясувати, які послуги відносяться до
публічних, розкриємо поняття «публічна послуга» та її ознаки.
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І. В. Венедіктова визначає публічні послуги за характером діяльності. Вона
переконана, що публічні послуги: «є суспільно значимою діяльністю, a priori чітко
врегламентованою законодавством, для якої характерним є добровільний інтерес
споживача послуги та індивідуальний характер її надання будь-якій особі, яка має
на це право, або звертається за реалізацією своїх прав, свобод і законних
інтересів, на рівних підставах безоплатно або в межах цін, визначених державою»
[39, с. 89]. Автор також акцентує увагу на тому, хто саме надає конкретну послугу
[33].
В. М. Сороко так визначає поняття «публічні послуги»: послуги, які
надають

органи

державної

влади,

органи

місцевого

самоврядування,

підприємства, установи, організації, що перебувають у їхньому управлінні [285,
с. 9].
О. І. Григораш вважає, що поняття «публічні послуги» вживається для
означення менеджерської діяльності органа публічної влади (також місцевих і
державних службовців), що пов’язана з їхньою роботою із установами,
підприємствами, організаціями, громадянами. Дослідник зазначає, що публічні
послуги визначають дії публічного суб’єкта щодо організації обслуговування
організацій, установ, підприємств, населення, надання необхідних благ (мова про
урегулювання діяльності тих суб’єктів господарювання, що здійснюють надання
населенню послуг). Це визначення поняття «публічні послуги» наголошує на
тому, що вони врегульовуються нормами публічного права. До того ж,
О. І. Григораш зауважує, що за організацію публічних послуг, що надаються
населенню в режимі цивільно-правового регулювання та мають масовий характер,
що

є

іншим

видом

менеджерської

діяльності

публічних

суб’єктів,

відповідальність несе орган публічної влади [55].
Науковці В. І. Курило, О. В. Гулак, А. Р. Рафальський вважають, що:
«публічні послуги, як зовнішня форма вираження публічно-сервісної діяльності,
полягають у цілеспрямованій діяльності суб’єктів як публічного, так і приватного
сектору, спрямовані на задоволення публічного інтересу (визначеного та
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забезпеченого державою) та надаються за ініціативою фізичних та юридичних
осіб» [109, с. 49].
Юридичні джерела розкривають такі ознаки публічних послуг:
– вони здійснюють діяльність загальнозначущої спрямованості (реалізують
суспільні інтереси);
– ними користується необмежене коло суб’єктів;
– їх

надають

органи

державного

управління

та

муніципального

самоврядування чи інші суб’єкти господарської діяльності;
– вони ґрунтуються на власності публічній і приватній [1; 97, с. 105–106;
295, с. 5].
С. А. Кірсанов, А. Т. Ошурков, А. М. Сергієнко переконані, що ознаками
публічної послуги є: індивідуальний, адресний аспект; заявний характер надання
(здійснюються за зверненням заявника послуги в орган державної влади,
державну установу, орган місцевого самоврядування); недискримінаційний
характер (послуга повинна бути надана за наявності встановлених у нормативноправових актах підстав будь-якому користувачеві послуги, який звернувся за її
наданням, на всій території держави, у визначений термін та належної якості);
надання послуги – безоплатне, чи здійснюється за цінами, які регулюються
органами державної влади [90, с. 107].
Суспільно-значуща діяльність; наявність спеціального суб’єкта (державного
органу влади; муніципального органу влади; державної або муніципальної
установи чи підприємства); індивідуальний характер послуги для її споживача;
наявність спеціального інтересу в споживача послуги в такій діяльності;
добровільне отримання споживачем публічних послуг – це ті характеристики, які
надає публічним послугам Д. М. Щекін [326, с. 9].
Поняття «публічні послуги» також трактується як:
1) діяльність державного апарату, що служить платникам податків;
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2) послуги, що характеризують лише ту галузь діяльності держави, в якій
організовується

життєзабезпечення

людей

(освіта,

охорона

здоров’я,

містобудування, водопостачання, транспортне сполучення, каналізація);
3) послуги, які характеризують державне управління позитивно. Тому
наслідки, на які спрямовані суб’єкти надання послуг, для них є важливими;
4) виконання функцій державних органів. Суб’єктами надання цих послуг є
тільки органи місцевого самоврядування та виконавчої влади, муніципальні й
державні установи;
5) спосіб

надання

послуг

громадянам,

який

включає

взаємодію

з

громадянами під час звернення і прийому [90].
У наведеній класифікації привертає увагу друга та третя ознаки публічних
послуг. Зокрема, друга ознака підкреслює галузевий характер надання публічних
послуг, а третя – зацікавленість не лише користувача в отриманні якісної послуги,
а й суб’єктів їхнього надання, що свідчить про державний характер надання
публічних послуг.
Як вказує З. Загиней, публічні послуги є послугами: «що врегульовані
нормами публічного права, мають індивідуальний заявний та добровільний
характер, спрямовані на задоволення суспільно корисного інтересу, надаються
публічним суб’єктом, а в окремих випадках – приватним суб’єктом під
відповідальність публічної влади за рахунок публічних коштів безоплатно або за
цінами, які регулюються органами державної влади, та є способом реалізації прав,
свобод і законних інтересів особи» [84, с. 68].
Погоджуючись із визначенням публічної послуги, зробленої З. Загиней, варто
зауважити, що публічна послуга регулюється не лише нормами публічного права,
але й нормами приватного права, зокрема цивільного. До того ж, ціни на публічні
послуги формуються з урахуванням мінімального прожиткового мінімуму на одну
працездатну особу (мінімальну заробітну плату), що кожного року встановлюються
в Законі «Про державний бюджет» [186].
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До ознак публічної послуги як складника поняття спеціального суб’єкта
злочинів, передбачених ст. 365-2 та 368-4 Кримінального кодексу України
М. В. Рябенко відносить: спрямованість на задоволення суспільно-корисного
інтересу; урегульованість нормами публічного права; публічний характер надання
послуг; надання публічним суб’єктом, тобто органами державної влади, органами
місцевого

самоврядування,

підприємствами,

установами

та

організаціями

державної й комунальної форми власності, інколи приватним сектором; надання
за рахунок публічних коштів державного і місцевих бюджетів; є способом
реалізації особою прав та законних інтересів або способом реалізації покладеного
на неї обов’язку [275].
С. І. Чаусовська виокремлює такі основні ознаки публічної послуги:
скерована діяльність на задоволення фізичних чи юридичних осіб; здійснюється
за зверненням фізичних чи юридичних осіб; надається безпосередньо під час
особистого контакту із заявником; має матеріальний характер та чітку адресну
спрямованість; є невід’ємною від суб’єктів надання послуг; характеризує суб’єкт
надання послуг; має соціальну значимість; забезпечена фінансовими ресурсами
від будь-яких типів публічних інституцій; зумовлена публічним інтересом;
принципи і процедури надання публічних послуг закріплені в нормативноправових актах [321]. У цілому, погоджуючись із думкою С. І. Чаусовської, слід
зауважити, що публічна послуга не завжди носить матеріальний характер.
До ознак публічних послуг також відносять: спрямованість послуг на
реалізацію суспільних інтересів, необмежене коло користувачів [295, c. 5],
цілеспрямований характер діяльності, що гарантується державою, з метою
задоволення законних інтересів та прав осіб, забезпечення виконання ними
обов’язків; інтерес, що складає їх основу [109, с. 46–47].
Здіснивши аналіз докринальних підходів до визначення поняття «публічні
послуги», перейдемо до розкриття публічних послуг у медичній галузі.
Аналіз нормативно-правового регулювання медичної галузі дає підстави
віднести до публічних послуг, послуги, які надаються суб’єктами публічної
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адміністрації, послуги із: ліцензування; акредитації закладів охорони здоров’я;
ліцензування лікарів; стандартизації; сертифікації.
У ст. 1 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» поняття
«ліцензія» визначається як: «право суб’єкта господарювання на провадження виду
господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню». Поняття «ліцензування» трактується як: «засіб державного
регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на
забезпечення безпеки та захисту економічних і соціальних інтересів держави,
суспільства, прав та законних інтересів, життя і здоров’я людини, екологічної
безпеки та охорони навколишнього природного середовища» [232].
Ми поділяємо думку В. М. Пашкова про те, що у галузі охорони здоров’я
термін «ліцензія» використовується лише щодо права провадження окремого виду
господарської діяльності саме суб’єктами господарювання [149].
Відповідно до «Основ законодавства України про охорону здоров’я» (ст. 17),
здійснення в галузі охорони здоров’я господарської діяльності, яка згідно закону
ліцензується, можливе тільки за наявності ліцензії [141].
Якщо суб’єкт медичної практики, яка ліцензується, здійснює господарську
діяльність без наявності ліцензії (зупинення її дії частково або повністю), такий
суб’єкт господарювання притягується до адміністративної відповідальності.
Окрім того, Законом «Про ліцензування видів господарської діяльності» (п. 4 ч. 1
ст. 1) встановлено, що ліцензійні умови надають вичерпний перелік вимог, що є
обов’язковими для виконання ліцензіатом. Також претендент на ліцензію має
надати повний перелік документів, які додаються до заяви на отримання ліцензії,
крім документів, які не можуть вимагати органи влади згідно з частиною сьомою
ст. 9 Закону «Про адміністративні послуги». Також, вимоги ліцензійних умов
повинні враховувати специфіку здійснення господарської діяльності, яка
ліцензується (ст. 9) [232].
У ст. 1 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності»
вказується, що здобувач ліцензії є суб’єктом господарювання, який до органу
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ліцензування подав заяву на отримання ліцензії з метою здійснення виду
господарської діяльності (чи частини такої діяльності), яка ліцензується, а
ліцензіат є суб’єктом господарювання, що вже володіє ліцензією на здійснення
виду господарської діяльності, встановленого законом. Щоб отримати ліцензію
суб’єкти господарювання мають привести свою діяльність у відповідність
ліцензійних умов. Згідно з нормами чинного законодавства ними можуть бути
юридичні й фізичні особи – підприємці, які в разі порушення ліцензійних умов
можуть бути позбавлені ліцензії [232].
Результатом ліцензування медичної діяльності є встановлення безпечних
для пацієнта умов для здійсненні профілактичних, лікувальних, діагностичних і
реабілітаційних процедур. Водночас ліцензування в медичній галузі є процесом,
результатом якого є отримання медичною установою права (дозволу) на
здійснення медичної діяльності. Ліцензія є офіційним документом, у якому
вказуються послуги й роботи, що дозволені для здійснення ліцензіатом.
Ліцензування здійснюється методом ліцензування, за якого публічна
адміністрація здійснює правовий вплив на господарчі суб’єкти, що надають
медичні послуги, шляхом визнання за ними права здійснювати конкретну
діяльність [121, с. 106].
Згідно ст. 1 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності»
анулюванням ліцензій є позбавлення суб’єктів господарювання прав здійснювати
вид господарської діяльності чи його частину. Така дія відбувається після того, як
орган ліцензування приймає рішення щодо анулювання ліцензії (частково чи
повністю), що фіксується в ліцензійному реєстрі. Підстави для таких дій
закріплені у ч. 2 ст. 16 Закону. Отже, підставами для анулювання ліцензії, які не
стосуються порушення вимог Ліцензійних умов, є: подана заява ліцензіата щодо
анулювання своєї ліцензії (частково чи повністю); не усунені порушення
ліцензійних умов провадження виду господарської діяльності чи його частини, що
підтверджується актом; неоплачені послуги ліцензування. Згідно Закону «Про
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санкції» до ліцензіата може бути застосована санкція у вигляді зупинення дії
ліцензії [249].
Не можемо обійти увагою новелу Закону «Про ліцензування видів
господарської діяльності» щодо можливості переходу права на ліцензію до
спадкоємця фізичної особи – підприємця, що закріплено п. 7 ст. 15. Така ліцензія
органом ліцензування повинна бути переоформлена на ім’я спадкоємця в
місячний термін. Датована ліцензія має бути числом не раніше, ніж набуття
спадкоємцем цього права. До того ж, спадкоємець має відповідати вимогам
ліцензійних умов. Не дивлячись на таку норму, правові механізми щодо цих змін
Законом до кінця залишились не врегульовані, що, на нашу думку, є недоліком
законодавчого регулювання.
Слушною є думка О. В. Худошиної про те, що важливим досягненням
Закону є залучення електронних ресурсів до процедури подачі ліцензійних
документів та видачі ліцензії. У ст. 10 Закону зазначено, що подання документів
до органу ліцензування, оформлення і їхня видача органом ліцензування за
вибором здобувача ліцензії можуть здійснюватися такими трьома способами:
нарочно, з описом вкладеного поштовим відправленням, за допомогою
електронних ресурсів у електронному вигляді, в порядку, визначеному КМУ [313,
с. 4].
Зауважимо, що на відміну від інших видів ліцензування, ліцензування
діяльності лікарів продиктовано реальними потребами медичної галузі та
необхідністю встановлення чітких підстав на право провадити відповідну медичну
діяльність особам із медичною освітою в Україні.
Згідно ст. 33 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» медична
допомога також може здійснюватися фізичними особами – підприємцями, що
зареєструвалися й одержали у порядку, визначеному законом, відповідну ліцензію
і перебувають у цивільно-правових відносинах із закладами охорони здоров’я
[141].
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Водночас, аналіз положень «Основ законодавства України про охорону
здоров’я» засвідчує, що фізична особа суб’єктом медичної практики може бути у
випадку, коли такою особою є лікар, який здійснює цю діяльність як фізична
особа – підприємець. Ним може бути лікар загальної практики, як от сімейний
лікар, що здійснює господарську діяльність із медичної практики як фізична особа
– підприємець. Отже, суб’єктами медичної практики за організаційною формою її
здійснення також є фізичні особи – підприємці.
«Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної
практики» регламентують неухильні для виконання ліцензіатом організаційні,
кадрові й технологічні вимоги щодо матеріально-технічної бази під час
здійснення ним господарської діяльності з медичної практики. Ліцензійні умови
окреслюють повний пакет документів, які є обов’язковими до заяви щодо
отримання ліцензії з метою здійснення господарської діяльності з медичної
практики. Ліцензійні умови не поширюєються на господарську діяльність,
пов’язану із здійсненням судово-психіатричної та судово-медичної експертизи,
судово-медичної гістології, токсикології, імунології, криміналістики, цитології
[202].
У «Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з медичної
практики»

визначено

порядок

проходження

закладом

охорони

здоров’я

ліцензування за видами медичної допомоги та лікарськими спеціалізаціями. Також у
документі визначена організація функціонування закладу охорони здоров’я, вимоги
до кадрового складу та технологічні вимоги до закладу охорони здоров’я. Суб’єктом
ліцензування закладу охорони здоров’я є МОЗ України як орган центральної
виконавчої влади, що регулює відносини в галузі охорони здоров’я.
Проте, не дивлячись на те, що у Законі визначені органи, що створюють і
реалізують політику держави у галузі охорони здоров’я (міністерства, відомства,
інші центральні органи влади в галузі охорони здоров’я), їхні обов’язки, завдання
і функції не достатньо чітко прописані [319].
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Особливістю надання публічних медичних послуг є те, що здобувач
ліцензії, з метою одержання ліцензії на провадження медичної практики, повинен
створити умови для надання медичної допомоги та медичних послуг відповідно
до локальних протоколів, чи згідно медичних стандартів та дотримуватися їх, а
токож уніфікованих клінічних протоколів, що затверджені МОЗ України (п. 13
Ліцензійних умов).
Згідно Ліцензійних умов ліцензіат, з метою захисту прав споживачів
медичних послуг, за місцем провадження діяльності повинен у доступному для
споживачів місці розмістити достовірну інформацію. Ліцензійні умови також
визначають критерії якості надання пацієнтам медичної допомоги і наголошують
на їх контролі.
Варто звернути увагу, що з 2010 р. процедуру одержання ліцензії на
медичну практику для суб’єктів господарювання спрощено, завдяки введенню
декларативного принципу подання заяв на ліцензування. Водночас, зміни в
законодавстві 2013 р. спрямовані на підвищення власної відповідальності
суб’єктів господарювання [119]. Наприклад, керівник медичного закладу чи
фізична особа (підприємець) при подачі заяви про ліцензування має особисто
заповнити

відомості

щодо

нормативно-правового

забезпечення,

стану

матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу. Така ситуація зумовлена
специфікою господарської діяльності з медичної практики. Метою нововведень
було встановлення відповідності заявленого в документах реальним можливостям
медичного закладу та/чи фізичної особи – підприємця та вимогам чинного
законодавства в галузі охорони здоров’я [306].
«Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної
практики» суттєво збільшили можливості фізичних осіб, які в галузі медичної
практики

зареєстровані

як

підприємці.

Наприклад,

відповідно

до

п. 35

Ліцензійних умов фізичні особи – підприємці, які не володіють спеціальною
освітою та не відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що затверджені
МОЗ України, мають право на отримання ліцензії [281]. Отже, у сфері медичної
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практики є фізичні особи – підприємці, що володіють спеціальною освітою і
ліцензією на провадження медичної практики, та фізичні особи – підприємці, що
не володіють спеціальною освітою, але мають ліцензію на провадження медичної
практики

та

виступають

для

лікарів

та

інших

медичних

працівників

роботодавцями.
Таким чином, положення «Основ законодавства України про охорону
здоров’я», «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики», інших нормативно-правових актів, що урегульовують медичну
практику, засвідчують, що статуси фізичної особи – підприємця і закладів
охорони здоров’я відрізняються. В «Основах законодавства України про охорону
здоров’я» вказано, що фізична особа – підприємець може надавати лише
вторинну і первинну медичні допомоги (ст. 35). Законодавством не передбачено
укладання з ними договорів про комплекс медичних послуг і медичної допомоги у
сфері медичної практики обслуговування населення [141].
Отже, юридична особа і фізична особа – підприємець у медичній практиці,
виконуючи однаковою мірою ліцензійні умови, мають різні правові статуси:
фізичні особи – підприємці фактично не мають права надавати тотожний
закладам охорони здоров’я перелік медичних послуг. Проте, діяльність лікарів є
незалежною професійною діяльністю, що здійснюється в формі юридичної особи
чи фізичної особи – підприємця на підставі ліцензії на медичну практику.
У проекті «Концепції професійного ліцензування лікарів» зазначено, що
система незалежного ліцензування має бути прозорою, чіткою, максимально
доступною для пацієнта, що реагуватиме на некомпетентність лікарів [105, с. 30].
У проекті Концепції професійного ліцензування лікарів зазначено, що для
отримання ліцензії претендент має скласти іспити «Крок 1» і «Крок 2», що
ґрунтуються на кращих міжнародних стандартах та в аспекті реформування
медичної освіти об’єднані в єдиному державному кваліфікаційному іспиті.
Завершуватиметься навчання в інтернатурі іспитом «Крок 3».
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Лікарська резидентура передбачена Законом «Про освіту» [238], є
складником навчання для отримання спеціалізації, формою післядипломної
освіти. Професійне навчання в резидентурі здійснюється відповідно до переліку
лікарських спеціальностей та закінчується отриманням кваліфікації лікаряспеціаліста. Як і під час навчання в інтернатурі, під час лікарської обов’язкової
резидентури, здобувач має право практикувати виключно в закладі проходження
резидентури з пацієнтами, що дозволяє видана йому МОЗ України «обмежена
ліцензія». З метою створення безпечних умов і прав пацієнтів, відповідний заклад
охорони здоров’я та лікар, який практикує самостійно, відповідають за прийняті
лікарем-резидентом рішення до отримання ним ліцензії. Керівник бази лікарської
резидентури закладу охорони здоров’я/консорціуму закладу охорони здоров’я
готує документ, що містить опис практичної діяльності лікаря, успішне або
неуспішне навчання у резидентурі та засвідчує написане своїм підписом [105,
с. 32–33].
Лише закінчення лікарської резидентури дасть можливість лікарю отримати
повну ліцензію. Для цього «Ліцензійна рада» розгляне документи про професійне
навчання претендента в клінічній резидентурі, рекомендації керівника від бази
клінічної резидентури, існування чи відсутність на діяльність претендента скарг
та судимостей, перевірить його диплом. Отримання повної професійної ліцензії
надає право лікарю здійснювати лікарську практику й займати певні посади в
закладах охорони здоров’я. На новий 3-річний термін продовження дії ліцензії є
можливим, якщо лікар виконає певні умови у процесі беперервного професійного
розвитку (участь у семінарах, тренінгах, конференціях тощо) та за таку діяльність
набере кількість балів, яка буде не меншою за мінімум, встановлений МОЗ
України). «Ліцензійна рада» обов’язково має перевірити проходження медичної
практики, ознайомиться із репутацією лікаря (зокрема існування скарг) та прийме
рішення щодо зупинення дії чи позбавлення ліцензії. Перехід до системи
ліцензування лікарів в Україні планується здійснити до 2024 р. за два підперіоди:
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1) 2018–2019 рр. (2 півріччя) – укладання та затвердження відповідної
нормативно-правої документації;
2) перехідний період (2020–2024 рр.), під час якого лікарі повинні будуть, з
метою отримання ліцензії, скласти іспит [105, с. 39–40].
Процедура отримання професії лікаря буде врегульовуватися положеннями
нового Закону. Тільки окремі питання технічного і процедурного аспекту будуть
узгодженя на підзаконному рівні.
Дієвим механізмом контролю діяльності лікаря є клінічний аудит
(зовнішній та внутрішній). Зокрема внутрішній (самоконтроль) провадить
безпосередньо група лікарів закладу охорони здоров’я, оскільки заклад
зацікавлений у наданні якісної медичної допомоги [51, с. 140].
Концепцією

також

пропонується

внести

істотні

зміни

у

чинне

законодавство. Протягом другого періоду будуть скасовані такі документи : Наказ
МОЗ України «Про подальше удосконалення атестації лікарів» від 19 грудня
1997 р. № 359; Наказ МОЗ України «Про порядок направлення на стажування
лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності» від 17 березня 1993 р.
№ 48; Наказ МОЗ України «Про затвердження Положення про проведення іспитів
на передатестаційних циклах» від 18 травня 1994 р. № 73. Істотні зміни будуть
внесені в такі нормативно-правові акти: Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики» від 2 березня 2016 р. № 285, Постанова Кабінету Міністрів
України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298, Наказ МОЗ України
«Про порядок контролю якості медичної допомоги» від 28 вересня 2012 р. № 752,
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 78
«Охорона здоров’я», затверджений Наказом МОЗ України від 29 березня 2002 р.
№ 117 іспит [105].
Отже, законодавство в нашій країні щодо охорони здоров’я складається з
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положень «Основ законодавства України про охорону здоров’я», нормативноправових актів, що упорядковують у галузі охорони здоров’я суспільні відносини.
Така ситуація засвідчує недосконалість законодавства [319].
Згідно п. 18 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики» із метою забезпечення медичною допомогою співробітників
установ,

організацій,

підприємств,

здобувачів

освіти

загальноосвітніх,

професійно-технічних і вищих закладів освіти, водіїв перед та після здійснення
рейсу також може відкриватись медичний кабінет. Він створюється на основі
отримання установою, організацією, підприємством, закладом освіти ліцензії й на
основі розпорядчого документа. За такої ситуації медичний кабінет працюватиме
як структурна одиниця відповідної установи, організації, підприємства, закладу
освіти згідно з положенням про нього. Такий суб’єкт медичної практики, зокрема
медичний кабінет, працюватиме без створення закладу охорони здоров’я [281].
Внесення в «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та

громадських формувань»

даних щодо

місця

здійснення

ліцензіатом такого виду господарської діяльності, що ліцензується, робить орган
ліцензування за процедурою окресленою «Ліцензійними умовами провадження
господарської діяльності з медичної практики» згідно заяви [232].
Оскільки протягом 2017 р. «Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» не вироблено технологію
внесення і відображення інформації щодо ліцензіатів, ліцензією вважають
оприлюднення на сайті МОЗ України інформації про рішення щодо видачі
ліцензії відповідному ліцензіату.
Вважаємо за доцільне запровадити Реєстр лікарів, які отримали ліцензію на
провадження професійної діяльності. Реєстр має містити прізвище, ім’я, по
батькові лікаря, інформацію про його освітні та кваліфікаційні документи,
найменування суб’єкта господарювання у галузі охорони здоров’я, де працює
лікар (зокрема за сумісництвом), відомості про наявність у лікаря ліцензії на
провадження професійної діяльності, відомості про припинення на певний час,
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обмеження або позбавлення права лікаря на провадження професійної діяльності,
відмову в ліцензуванні професійної діяльності лікаря та інші відомості,
передбачені законом.
Ми вважаємо, що відсутність статистичних даних щодо кількості лікарів,
які здійснюють незалежну професійну діяльність в Україні, є недоліком
державного контролю в цій важливій галузі суспільних відносин [105, с. 23].
Закон «Про ліцензування видів господарської діяльності» визначає суб’єкти
ліцензування, відповідно до норм якого органами ліцензування є державні органи,
уповноважені законом чи КМУ на ліцензування господарської діяльності (п. 7
ст. 1). У п. 4 ст. 2 Закону зазначено, що органами ліцензування є центральні
органи виконавчої влади, колегіальний державний орган, Рада міністрів
Автономної Республіці Крим (РМ АРК) та місцевий орган виконавчої влади.
Відповідно до Закону МОЗ України також є органом ліцензування, зокрема
ліцензування медичної практики та окремих видів господарської діяльності в галузі
медицини [232].
Згідно Закону «Про лікарські засоби» виробництво, вивезення з України
українських лікарських засобів чи ввезення до неї імпортних ліків, порядок
торгівлі лікарськими засобами на території України підлягає ліцензуванню. У ст.
10, 17, 19 цього Закону регламентовано, що процедуру ліцензування установлює
центральний орган виконавчої влади, який формує державну політику в галузі
охорони здоров’я, тобто МОЗ України [231].
У

фармацевтичній

галузі

ліцензування

суб’єктів

господарювання

врегульовується Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов КМ України» від 5 серпня 2015 р. № 609 [209].
Нині дотримання

ліцензійних умов

господарської діяльності

щодо

виробництва ліків провадиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими
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засобами,

імпорту

лікарських

засобів

(окрім

активних

фармацевтичних

інгредієнтів)» від 30 листопада 2016 р. № 929 [203].
Чинним законодавством визначено, що суб’єктом ліцензування в медичній
галузі є МОЗ України та «Державна служба України з лікарських засобів та
контролю за наркотиками» (Держлікслужба України), що перевіряє дотримання
ліцензійних умов здійснення господарської діяльності з виробництва ліків,
зокрема в аптеці; роздрібної, оптової торгівлі ліками. Якщо закупку ліків робить
спеціалізована організація, державну реєстрацію лікарських засобів і результати
експертизи реєстраційних матеріалів щодо їх автентичності здійснює ДП
«Державний експертний центр МОЗ України», що діє згідно Наказу МОЗ України
«Про державну реєстрацію лікарського засобу» від 4 серпня 2017 р. № 898 [189].
Детальний перелік вимог, що є обов’язковими для дотримання ліцензіатом
містять «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту
лікарських засобів (окрім активних фармацевтичних інгредієнтів)». Вимоги
стосуються провадження господарської діяльності з виробництва ліків, оптової і
роздрібної торгівлі ліками, виготовлення ліків у аптеці, імпорту ліків (окрім
фармацевтичних

активних

інгредієнтів).

Ліцензіат

мусить

бездоганно

дотримуватись Ліцензійних умов, а претендент на ліцензію – відповідати їм [203].
У п. 4 Ліцензійних умов зазначено, що здійснення господарської діяльності
з виробництва ліків, роздрібної та оптової торгівлі ними, імпорту лікарських
засобів (окрім фармацевтичних активних інгредієнтів) відбувається у:
– виробничій дільниці з вказаним переліком лікарських форм; складською
зоною; зоною, де здійснюється контроль за якістю; зоною видачі дозволів на
випуск, зокрема промислового виробництва;
– аптеці (виготовлення, виробництво);
– аптечному складі (базі) (оптова торгівля);
– аптеці, аптечному пункті (роздрібна торгівля);
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– складській зоні (склад, приміщення для зберігання), зоні контролю за
якістю, зоні видачі дозволів на реалізацію чи випуск серії лікарського засобу
(імпорту лікарських засобів (окрім активних фармацевтичних інгредієнтів) [203].
Постановою
Ліцензійних

умов

Кабінету

Міністрів

провадження

України

господарської

«Про

внесення

діяльності

з

змін

до

виробництва

лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту
лікарських засобів (окрім активних фармацевтичних інгредієнтів)» від 23 березня
2020 р. № 220 були впроваджені зміни в аспекті електронної торгівлі лікарськими
засобами. За умов уведення КМУ карантину чи надзвичайного стану на період
його дії ліцензіатам, що володіють ліцензією на здійснення господарської
діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, дозволяється провадити
торгівлю лікарськими засобами й супутніми товарами дистанційно, доставляти їх
споживачам із дотриманням усіх умов зберігання ліків, вказаних виробником під
час їхнього транспортування, також із залученням на договірних умовах
працівників поштового зв’язку [179].
У п. 6 Ліцензійних умов сказано, що з метою одержання ліцензії на
діяльність частково чи у повному обсязі суб’єкти господарювання подають до
органу ліцензування заяву за відповідною формою та у ній мають значити всі
місця здійснення виду господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Разом із заявою претендент має надати документи про кожне місце здійснення
виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, а з метою виробництва
ліків в умовах аптеки та для роздрібної (оптової) торгівлі ліками відомості про
кваліфікаційний рівень працівників. Для імпорту лікарських засобів (окрім
активних фармацевтичних інгредієнтів) до заяви додають копію досьє імпортера
(п. 7) [203].
Ряд науковців висловлюють слушні пропозиції щодо важливості прийняття
Закону «Про фармацевтичну діяльність», де варто передбачити розділ, що буде
присвячений питанням оптової й роздрібної торгівлі лікарськими засобами
(визначення понять, умови укладення господарських договорів, особливості
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реалізації рецептурних і безрецептурних лікарських засобів, права споживачів і
гарантії їх дотримання, вимоги до площ і обладнання торгівельних приміщень)
[23].
Відповідно п. 10 Ліцензійних умов, претендент на отримання ліцензії з
ведення господарської діяльності щодо виробництва чи виготовлення ліків в
умовах аптеки, роздрібної, оптової торгівлі ліками повинен засвідчити, що він має
відповідну матеріально-технічну базу, кваліфікований персонал, які відповідають
визначеним вимогам та інформації про них у поданих претендентом документах з
метою ліцензування. У «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань» внесення даних щодо місця здійснення
ліцензіатом такого виду господарської діяльності, що ліцензується, робить орган
ліцензування за процедурою окресленою п. 10 Ліцензійних умов згідно заяви. До
видачі ліцензії така інформація обов’язково перевіряється за всіма місцями
здійснення діяльності органом ліцензування, в межах визначених МОЗ України
термінів, відведених для ліцензування. Ліцензування господарської діяльності
щодо виробництва чи виготовлення ліків, імпорт ліків (окрім активних
фармацевтичних

інгредієнтів)

здійснюється

за

наявності

кваліфікованого

персоналу,

матеріально-технічної

бази,

визначеного
можливості

контролювати якість виготовлених та/чи ввезених ліків, які відповідають
конкретним вимогам та інформації про них у поданих претендентом документах з
метою ліцензування. До видачі ліцензії така інформація обов’язково перевіряється
за всіма місцями здійснення діяльності органом ліцензування, в межах визначених
МОЗ України термінів, відведених для ліцензування [203].
Так, упродовж 2020 р. Держлікслужбою проведено 23 передліцензійних
перевірок промислових виробників лікарських засобів та 14 імпортерів лікарських
засобів [86].
Надана ліцензіату ліцензія на виробництво ліків має враховувати перелік
лікарських форм

за

всіма

місцями

господарської діяльності

ліцензіата,

специфічних умов її здійсненя, що прописуються в додатку до ліцензії (п. 11).
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Ліцензія на імпорт ліків (окрім фармацевтичних активних інгредієнтів)
передбачає додаток, де прописані місця та специфічні умови господарської
діяльності, перелік ліків, які дозволено імпортувати суб’єкту господарювання
(п. 12) [203].
П. 13, 14, 15 Ліцензійних умов визначаються дії ліцензіата, пов’язані зі
створенням ним нових місць для господарської діяльності; зміною відомостей, що
пов’язані зі зміною інформації про ліцензіата; ліквідацією чи припиненням
ліцензіатом місць для господарської діяльності; зміною інформації в додатку до
ліцензії на виготовлення ліків та доповненням та/чи зміною переліку лікарських
засобів, що дозволено ліцензіату імпортувати тощо [203].
Реєстраційну діяльність, пов’язану із провадження господарської діяльності
з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими
засобами,

імпорту

лікарських

засобів

(окрім

активних

фармацевтичних

інгредієнтів) здійснюється засобами реєстрів: «Державний реєстр лікарських
засобів України», «Реєстр документів щодо якості лікарських засобів»,
«Ліцензійний реєстр з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової
та

роздрібної

торгівлі

лікарськими

засобами»,

«Ліцензійний

реєстр

з

промислового виробництва лікарських засобів», «Ліцензійний реєстр з імпорту
лікарських засобів», «Реєстр ліцензій на провадження діяльності з виробництва
лікарських засобів та імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних
інгредієнтів), дія яких зупинена повністю або частково», «Реєстр ліцензій на
провадження діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів (в
умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, дія яких
зупинена повністю або частково», «Ліцензійний реєстр на право здійснення
господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів», «Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів,
активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для
діагностики in vitro в обіг» [61].
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Окрім вимог, Ліцензійні умови містять детальний перелік документів, які
ліцензентом мають бути додані до заяви щодо ліцензування здійснення
господарської діяльності з виготовлення ліків, роздрібної, оптової торгівлі
лікарськими засобами їх імпорту (окрім фармацевтичних активних інгредієнтів).
Якщо суб’єкт адміністративно-правових відносин порушує норми права, він може
бути позбавлений ліцензії суб’єкта господарювання, або йому може бути
виписаний адміністративний штраф тощо [203].
Як стверджує А. В. Симонян, нині на практиці існує проблема ліцензування
комунальних і державних закладів охорони здоров’я, зокрема у зв’язку зі
зношеністю та застарілістю матеріально-технічної бази, браком бюджетних
асигнувань на її оновлення чи придбання нових ресурсів, що ускладнює перевірку
відповідності Ліцензійним умовам. Тому не дивно, що під час ліцензування огляд
бази носить формальний характер та переважно не розкриває реального стану
ситуації [281, с. 73].
Отже, для отримання відповідної ліцензії суб’єкту діяльності в медичній
галузі потрібно мати кваліфікований персонал, відповідну матеріально-технічної
базу, умови для здійснення контролю за якістю лікарських засобів, які будуть
вироблятися та/чи завозитися та пройти обов’язкову перевірку до видачі ліцензії
і подальшого здійснення господарської діяльності. Суб’єкт господарювання не має
права розпочати роботу без наявності ліцензії на медичну практику, що відрізняє
його з-поміж інших суб’єктів господарювання, діяльність яких не підпадає під
норми законодавства про ліцензування деяких видів господарської діяльності.
Фізичні особи – підприємці не володіють правом здійснювати тотожний
закладам охорони здоров’я обсяг медичних послуг.
Окрім того, в медичній галузі є можливість переходу права на ліцензію до
спадкоємця фізичної особи – підприємця (згідно ст. 15 Закону «Про ліцензування
видів господарської діяльності»). Фізичні особи – підприємці, які не здобули
спеціальної освіти, мають право набути статус суб’єкта медичної практики
(згідно п. 35 Ліцензійних умов). Суб’єкти медичної практики, зокрема медичний
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кабінет, може діяти без відкриття закладу охорони здоров’я (згідно п. 18
Ліцензійних умов). До процедури подачі ліцензійних документів та видачі ліцензії
залучаються електронні ресурси (Закон «Про ліцензування видів господарської
діяльності»).
Матеріали щодо нормативно-правового забезпечення ліцензування в
медичній сфері висвітлени нами у публікації [28].
Як зазначає Н. П. Ярош, у медичній галузі України останні 20 років
стандартизація досить широко використовується паралельно з ліцензуванням,
акредитацією й атестацією працівників медицини, адже держава визначає
стандартизацію пріоритетним напрямом у реформуванні галузі охорони здоров’я
населення України та кожного року доповнює та оновлює відповідну нормативноправову базу зі стандартизації [333, с. 76].
Закон «Про стандартизацію» визначає поняття «стандартизація»; мету
стандартизації; домінантні принципи реалізації державної політики щодо
стандартизації, серед яких – забезпечення здоров’я та охорони життя населення. У
документі стандартизація визначається діяльністю, суть якої в установленні
положень для багаторазового та загального застосування щодо потенційних або
наявних завдань і спрямована на оптимальний ступінь упорядкованості у
відповідній галузі [251].
Медичні

та

фармацевтичні

стандарти

в

Україні

затверджуються

відповідними нормативно-правовими актами, що є потужним інструментом
стандартизації в медичній галузі країни.
Ст. 14 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» від 19
листопада 1992 р. визначає у галузі охорони здоров’я галузеві стандарти. Ними є:
стандарти

медичної

допомоги

(медичні

стандарти);

клінічний

протокол

(уніфікований документ); табель матеріально-технічного оснащення; лікарський
формуляр [141].
Формування системи стандартів медичної допомоги та трирівневої системи
формулярів лікарських засобів в Україні здійснювалося паралельно. Трирівнева
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система формулярів лікарських засобів нині передбачає державний, регіональні та
локальні рівні. Їхнє створення та оновлення передбачено Наказом МОЗ України
«Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами
закладів охорони здоров’я» від 22 липня 2009 р. № 529 [254].
Дотримання

клінічного

протоколу,

стандарту

медичної

допомоги

(медичного стандарту), табелю матеріально-технічного оснащення є обов’язковим
усіма закладами охорони здоров’я, а також фізичними особами – підприємцями,
які здійснюють із медичної практики господарську діяльність [181].
На виконання наказу МОЗ України «Про затвердження Концепції
управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на
період до 2020 року» від 01 серпня 2011 р. № 454 укладено наказ «Про
затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до
2020 року» від 16 вересня 2011 № 597. Галузева програма спрямована на
укладення арсеналу заходів уведення у практику закладів охорони здоров’я
механізмів клінічного аудиту, оновлення / перегляд, адаптацію / розробку
клінічних протоколів (клінічних рекомендацій медичних стандартів) згідно
«Порядку розробки, апробації (пілотного тестування) та впровадження клінічних
протоколів, стандартів медичної допомоги» [199].
Згнідно «Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період
до 2020 року», система стандартизації формується на основі загальної
класифікаційної структури об’єктів стандартизації та включає набір документів,
об’єднаних

загальними

класифікаційними

ознаками

та

функціональним

призначенням: стандарти; клінічні протоколи; клінічні рекомендації; формуляри
лікарських засобів; класифікатори; нормативні документи. Документи, які будуть
використовуватися у стандартах системи охорони здоров’я, передбачатимуть
загальнодержавний рівень. Відповідно до Галузевої програми, об’єктами
стандартизації в охороні здоров’я є організаційні технології; медичні послуги;
медичні

технології

(технології

виконання

медичних

послуг);

технічне

забезпечення виконання медичних послуг; якість (результативність) медичних
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послуг; кваліфікація персоналу; медикаментозне забезпечення; обліково-звітна
документація; інформаційні технології; економічні аспекти в медицині; вимоги
санітарного режиму. Інструментом державної політики стандартизації в охороні
здоров’я є клінічний аудит, що передбачено Галузевою програмою стандартизації
[199].
Наказом МОЗ України «Про створення та впровадження медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі
Міністерства охорони здоров’я України» від 28 вересня 2012 р. № 751 [253] було
затверджено ряд взаємодоповнюючих документів щодо стандартизації, зокрема
«Методику розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих
клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини»;
«Методику

розробки

системи

індикаторів

якості

медичної

допомоги»;

«Положення про мультидисциплінарну робочу групу з розробки медичних
стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах
доказової медицини»; «Положення про реєстр медико-технологічних документів
зі стандартизації медичної допомоги».
Згідно Наказу МОЗ України від 8 жовтня 2012 р. № 786 ДП «Державний
експертний центр МОЗ України» визначено провідним у галузі укладання
проектів нормативних актів щодо медичного, в том числі й фарвацептичного
фармаконагляду й обслуговування, медико-технологічних документів щодо
стандартизації медичної допомоги.
В умовах розбудови української держави в усіх сферах суспільного життя,
поступово формується й нова система стандартизації медичної допомоги з
використанням методики укладення медичних стандартів, клінічних настанов,
локальних протоколів медичної допомоги на основі доказової медицини,
уніфікованих клінічних протоколів. До її ознак відносять:
– наявність трьох типів документів: медичний стандарт, клінічна настанова,
клінічний протокол;

120

– укладання клінічних протоколів медичної допомоги та медичних
стандартів з урахуванням принципів доказової медицини;
– розробка

медико-технологічних

документів

мультидисциплінарними

групами;
– представлені документи мають термін наступного перегляду та проходять
етап публічного обговорення [270].
Мета клінічних настанов – пропагувати якісну охорону здоров’я через
застосування ефективної клінічної практики. При стандартизації медичної
допомоги

повинні

створюватися

пакети

відповідних

документів,

що

передбачатимуть адаптовану клінічну настанову, уніфіковані клінічні протоколи.
Стандарт і уніфікований протокол спрямовані на забезпечення ефективності,
якості та рівних можливостей доступу до медичної допомоги пацієнтів на основі
даних доказової медицини, встановлення єдиних вимог щодо профілактики,
діагностики, лікування та реабілітації хворих відповідно до клінічних настанов,
що розроблені за принципом доказової медицини [293].
Нині наказами МОЗ України затверджено 5 стандартів медичної допомоги;
93 адаптовані клінічні настанови, що визнані найкращими взірцями клінічної
практики; 123 уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги. МОЗ України
також затвердило 22 протоколи медичної сестри (акушерки, фельдшера) та 36
протоколів фармацевта (провізора) [253].
Як стверджує О. Г. Рогова, нині стандарти в медичній галузі України
потребують оновлення на основі даних доказової медицини. До пріоритетів
державної

політики

в

медичній

галузі

вона

відносить:

переорієнтацію

практикуючих медичних працівників на використання стандартів; забезпечення
відповідності уніфікованих та локальних протоколів медичної допомоги;
використання медичними працівниками доказової медицини тощо [270].
Якість лікарських засобів в Україні регулюється Законом «Про лікарські
засоби» і 175 нормативними документами, що свого часу схвалені КМУ, МОЗ
України. Домінантне місце серед цих документів належить 28 стандартам і
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настановам. Саме вони регламентують діяльність на етапах фармацевтичної
розробки, доклінічного і клінічного дослідження, виробництва, дистрибуції та
зберігання лікарських засобів [40, c. 72]. У 2017 р. була прийнята настанова
«Належна

практика

фармаконагляду МОЗ

України (GPhVP)»,

настанова

«Лікарські засоби. Належна аптечна практика (GPP)» перебуває на стадії
обговорення.
«Державна Фармакопея України», яка є комплексним нормативним
документом у галузі стандартизації лікарських засобів і, в якій окреслюються
сучасні стандарти якості лікарських засобів, лікарських форм, їхніх складників,
методи аналізу і випробувань [231].
У

наказі

МОЗ

України

«Про

затвердження

Концепції

розвитку

фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011–2020 роки» 13
вересня 2010 р. № 769 вказується, що якість продукції і послуг клінічної (GCP),
належної

виробничої

(GMP),

лабораторної

(GLP),

аптечної

(GPP),

дистриб’юторської (GDP) практик, належної практики з фармаконагляду (GPhVP)
забезпечується ліцензуванням та акредитацією на підприємствах і організаціях
фармацевтичного спрямування згідно системи міжнародних стандартів [108; 201].
Аналогічна

теза

прописана

в

«Проекті

нової Концепції

розвитку

фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України розрахованій на 2020–
2025 рр.», представленої на обговорення в жовтні 2019 р. Також мають бути
створені умови щодо акредитації організацій та установ, які виконують клінічні
випробування та доклінічні дослідження лікарських засобів, зокрема й аудит та
сертифікацію щодо GLP та GCP; сертифікацію установ, організацій, підприємств,
які виробляють лікарські засоби й здійснюють оптову реалізацію; атестацію й
акредитацію лабораторій із контролю якості лікарських засобів [263].
Згідно Наказу МОЗ України від 13 березня 2008 р. № 127 організовано
«Експертну Раду стандартизації і технічного регулювання з розробки та
впровадження

належної

виробничої

(GMP),

лабораторної (GLP) та клінічної (GCP) практик» [252].

дистрибуторської

(GDP),
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З огляду на те, що у Законі «Про лікарські засоби» не знайшли
відображення вимоги щодо стандартизації фармацевтичної продукції й не
визначено спеціально уповноважений орган виконавчої влади у галузі, функції
стандартизації здійснює МОЗ України [231].
Наказом МОЗ України від 14 вересня 2005 р. № 471 затверджено стандарт
42-1.0:2005 «Фармацевтична продукція. Система стандартизації», який є першим
основним стандартом щодо стандартизації фармацевтичної продукції, прийнятим
МОЗ України [200].
У 2013 р. МОЗ України затвердило «План заходів щодо виконання
Концепції розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України на
2011–2020 рр.», де серед інших вказано завдання: продовження розробки,
вдосконалення та впровадження стандартів належних практик, а також контроль
їхнього дотриманням; оновлення Державного формуляру лікарських засобів та
вдосконалення нормативної бази щодо функціонування формулярної системи;
моніторинг за дотриманням Протоколів провізора (фармацевта) та норм
«Етичного

кодексу

фармацевтичних

працівників

України»;

систематична

актуалізація «Державної Фармакопеї України»; розробка критеріїв акредитації
аптечних закладів та удосконалення нормативної бази щодо їхньої діяльності;
затвердження екстемпоральних рецептур лікарських засобів тощо [40].
Наказами
лікарських

МОЗ

засобів,

України
внесення

«Про
змін

державну
до

реєстрацію/перереєстрацію

реєстраційних

матеріалів»

[132]

здійснюється реєстрація та внесення до «Державного реєстру лікарських засобів
України лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати)» згідно переліку та
вносяться зміни до реєстраційних матеріалів та «Державного реєстру лікарських
засобів України на лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати)» згідно з
переліком.
«Державний реєстр лікарських засобів України» на 06. 10. 2016 р. налічував
12 803 препарати [11; 146], а вже 08. 01. 2017 р. у ньому міститься 12874
лікарських засобів. За походженням загальна кількість лікарських засобів
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складається із 3887 вітчизняних (30,19 %) і 8987 іноземних (69,81 %) [110].
Станом на 29 травня 2020 Реєстр налічував 13568 лікарських засобів (вітчизняні –
4138, іноземні – 9430) [62].
У медичній галузі України стандартизації підлягають організаційні
технології; медичні послуги; медичні технології; технічне забезпечення виконання
медичних послуг; якість (результативність) медичних послуг; кваліфікація
персоналу;

медикаментозне

забезпечення;

обліково-звітна

документація;

інформаційні технології; економічні аспекти в медицині; вимоги санітарного
режиму. Функції центрального органу виконавчої влади щодо стандартизації в
медичній галузі здійснює МОЗ України.
У країні на законодавчому рівні закріплено обов’язкове додержання
медичних стандартів, стандартів клінічних настанов, уніфікованих клінічних
протоколів, локальних протоколів медичної допомоги на засадах доказової
медицини всіма закладами охорони здоров’я та фізичними особами

–

підприємцями, що провадять господарську діяльність із медичної практики.
Інструментом державної політики стандартизації в охороні здоров’я є клінічний
аудит.
Стандартизація фармацевтичної галузі здійснюється через акредитацію
та ліцензування в організаціях і підприємствах за системою міжнародних
стандартів. Стандартизація пов’язана з створення стандартів з метою
подальшої сертифікації лікарських засобів структурними підрозділами МОЗ
України. У свою чергу, сертифікація – це діяльність, що полягає в перевірці
лікарських засобів стандартами, які затверджені МОЗ України.
Нині в Україні діє 29 настанов і стандартів, що урегульовують діяльність
на стадіях фармацевтичної розробки, доклінічного і клінічного дослідження,
виробництва, дистрибуції та зберігання ліків. Лікарські засоби вносяться до
«Державного реєстру лікарських засобів України».
Матеріали щодо правових аспектів стандартизації в медичній галузі
висвітлени нами у публікації [36].
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У перекладі з латинської «сертифікація» (sertifico) означає «підтверджую»,
«засвідчую». Слова можна також трактувати як сполучення латинських слів
certum – «вірно» і facere – «зроблено» [291, с. 107].
Частиною другою ст. 20 Закону «Про лікарські засоби» зазначено, що
лікарські засоби реалізуються тільки, якщо вони мають сертифікат якості, який
видає виробник (для імпортованих ліків – імпортер (особа, яка є представником
виробника ліків на території України або виробником) [231].
Промислове виробництво лікарських засобів суб’єктом господарювання в
Україні має здійснюватися з дотриманням вимог «Настанови з належної
виробничої практики» [133].
У «Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва
лікарських засобів вимогам належної виробничої практики», затвердженому
Наказом МОЗ України зазначається, що підтвердження відповідності виробництв
лікарських засобів (для резидентів і нерезидентів) здійснюється Держлікслужбою
на добровільних засадах за умови подачі заявником чи його представником заяви
та комплект документів, який визначається особливостями здійснення окремих
процедур [162].
Виробничі місця (дільниці) мають бути сертифіковані Держлікслужбою
України за умови дотримання визначених нормативами умовами. Порядок
здійснення сертифікації регламентує Наказ МОЗ України «Про затвердження
Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських
засобів вимогам належної виробничої практики» від 27 грудня 2012 р. № 1130
[131].
Щоб підтвердити відповідність умов виробництва ліків вимогам GMP,
заявник / його представник має подати в Держлікслужбу заяву щодо видачі
сертифіката чи висновку. До заяви повинні бути додані копії заяви щодо
державної реєстрації чи перереєстрації лікарського засобу та офіційних
документів: на здійснення господарської діяльності з виробництва ліків, про
відповідність виробничої дільниці вимогам GMP, що виданий державним органом
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країни, де здійснюється виробництво, щодо умов виробництва ліків, які
відповідають вимогам GMP, виданий уповноваженим органом країни – члена
PIC/S; досьє виробничої дільниці; звіту, сформованого за підсумками останньої
перевірки, здійсненої уповноваженим органом країни-члена PIC/S, інформації (за
наявності),

що стосується

останньої перевірки,

здійсненої за

процесом

прекваліфікації ВООЗ; реєстраційного посвідчення чи сертифікату лікарського
засобу для міжнародної торгівлі. Також необхідними є довідка щодо якості
випускаємої продукції; довідка про підсумки перевірок виробництва, що
проведили органи державного контролю; вечерпний перелік продукції. Час,
відведений на процедуру підтвердження відповідності умов виробництва ліків
вимогам GMP, регламентуються п. ІІІ Порядку. Висновок чи сертифікат
відповідності щодо підтвердження відповідності вимогам GMP надаються
суб’єкту господарювання в результаті інспектування виробництва й експертизи
документів [162]. Отже, Порядок є одним із основним документів, яким мають
керуватись при сертифікації виробничої практики.
Після закінчення інспектування за його результатами складається звіт
відповідної форми. Зауважимо, що в разі виявлених порушень, до звіту додається
план коригувальних та запобіжних дій щодо їх усунення. Така інформація
складається із докладного опису встановлених порушень, їхньої класифікації,
опису дій виробника щодо їхнього усунення тощо [162].
Держлікслужба України сертифікує суб’єкти господарювання (установи,
підприємства, організації), що провадять оптову дистрибуцію (реалізацію) ліків,
відповідно до вимог належної практики дистрибуції та

«Порядку проведення

сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію)
лікарських засобів», що затверджений Наказом МОЗ України від 23 серпня
2005 р.

№ 421.

Процедура

сертифікації

передбачає

(п. 3.1)

подання

до

Держлікслужби України заяви про видачу сертифіката щодо оптової торгівлі
ліками;

підготовка

та

проведення

інспектування;

укладання

звіту

про
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інспектування; прийняття рішення щодо видачі сертифіката та його оформлення і
видача [163].
Під час сертифікації Держлікслужба України засвідчує відповідність
технічних засобів, матеріально-технічної бази, системи забезпечення якості ліків
вимогам, що регламентуються відповідними нормативно-правовими актами та
Настановою «Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції» СТ-Н МОЗУ 425.0:2014 [117]. Також потрібно виконати замовлення закладу охорони здоров’я чи
аптеки на поставку будь-якого лікарського засобу із будь-якого структурного
підрозділу підприємства в будь-який населений пункт України упродовж 2-х діб
із моменту надходження замовлення [163].
Сертифікація системи управління якістю у закладі охорони здоров’я
відбувається згідно вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи
управління якістю. Вимоги» [282]. Зауважимо, що нині ця сертифікація практично
є недосяжною, з огляду на отриманням вищої акредитаційної категорії
бюджетними закладами охорони здоров’я, що здійснюють третинну та вторинну
медичну допомогу.
Сертифікація виготовлення ліків на відповідність вимогам належної
виробничої

практики

(GMP)

здійснюється

згідно

«Порядку

проведення

підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам
належної виробничої практики», що затверджений Наказом МОЗ України від 27
грудня 2012 р. № 1130 [162].
Держлікслужба

України

за

результатами

інспектування

надає

підтверджуючі відповідність умов виробництва ліків вимогам GMP документи:
– сертифікати (за формою відповідно до додатку 3 Порядку) відповідності
умов виробництва ліків вимогам належної виробничої практики;
– висновок
підтвердження

(за

формою

відповідності

виробничої практики.

відповідно
умов

до

виробництва

додатку
ліків

4

Порядку)

вимогам

про

належної
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Отже,

сертифікація

в

медичній

галузі

України

відбувається

на

добровільних умовах за умови подачі заявником чи його представником заяви та
комплекту документів. Під час сертифікації Держлікслужба України засвідчує
відповідність

технічних

засобів,

матеріально-технічної

бази,

системи

забезпечення якості лікарських засобів вимогам, тобто стандарту. Сертифікат
відповідності (висновок) суб’єкту господарювання надається за результатами
інспектування виробництва та експертизи документів, за результатами якого
складається звіт. За умови виявлених порушень, до звіту додається інформація
щодо їхнього усунення.
Матеріали наших досліджень щодо особливостей сертифікації у медичній
галузі України висвітлені в [31].
Як зазначає С. Бутенко, оцінка і забезпечення контролю якості медичної
допомоги в Україні є найменш врегульованим складником управління системою
якості медичної допомоги, що передусім пояснюється їхньою залежністю від
чинників (економічних, організаційних,

інформаційних тощо) [19].

Нині

акредитація в Україні знаходиться на досить низькому рівні. За даними МОЗ
України, діє близько 20 тис. ліцензіатів із медичної практики, близько 8,3 тис. –
заклади охорони здоров’я, що мають статус юридичної особи, з них акредитовані
14 % [281, с. 75].
Акредитація закладу охорони здоров’я – це: «офіційне визнання наявності у
закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, певного рівня
медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у галузі
охорони здоров’я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним
кваліфікаційним вимогам» [214]. Отже, домінантною метою акредитації в
медичній галузі є заохочення медичних установ до покращення показників якості.
Основним принципом акредитації є принцип зовнішнього відкликання та
використання стандартів. Зовнішній відгук (експертна інспекція, інспекція з
застосуванням стандартів, акредитація) готується на основі оцінки 2-х експертів
одного рангу. Внутрішній відгук укладають представники установи. Він є
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різновидом інспекції, за якої різні боки роботи установи коментуються членами
колективу, які вносять пропозиції щодо вдосконалення діючих процедур і
методів. За внутрішньої інспекції робота закладу може оцінюватися згідно
встановлених стандартів, проте без залучення зовнішніх експертів; установа
оцінює себе самостійно і визначає власний рівень відповідності стандартам [14].
У ст. 33 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» вказується,
що медична допомога надається медичними працівниками, які професійно
підготовлені та знаходяться у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я,
що мають ліцензію, та фізичними особами – підприємцями, що зареєструвалися,
отримали потрібну ліцензію та можуть перебувати у цивільно-правових
відносинах з цими закладами. Акредитація є справою добровільною (ст. 16) [141].
Нині в Україні акредитація закладу охорони здоров’я відбувається на основі
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку акредитації
закладу охорони здоров’я» від 15 липня 1997 р. № 765 [214] та прийнятому
відповідно до неї Наказу МОЗ України від 14 березня 2011 р. № 142 [288].
Як ми вказували, кредитація не є обов’язковою як для закладу охорони
здоров’я, так і фармацевтичних. Акредитація здійснюється акредитаційними
комісіями, які формують експертні гурпи з метою оцінювання відповідності
закладу стандартам акредитації. За умови успішного проходження процесу
акредитації заклад охорони здоров’я отримує акредитаційний сертифікат [214].
Інформація

про акредитовані заклади має

вноситися

до «Реєстру

акредитованих закладів охорони здоров’я», ведення якого покладено на МОЗ
України. Проте, до Реєстру з 2015 р. відомості про нові акредитовані суб’єкти не
вносяться.
У Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
акредитації закладу охорони здоров’я» визначено акредитаційні категорії й орган
акредитації. Тепер обов’язком МОЗ України є затвердження стандартів
акредитації, а закладів охорони здоров’я – неухильне виконання галузевих
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стандартів. Постанова також регламентує підстави, за яких може бути
анулюваний акредитаційний сертифікат та умови позачергової акредитації тощо.
«Головна акредитаційна комісія МОЗ України» акредитує заклади
комунальної і державної форм власності, що здійснюють третинну медичну
допомогу, і приватні, які здійснюють медичну допомогу вторинну і третинну.
Акредитаційна комісія акредитує також заклади (окрім аптек) комунальної форми
власності, які здійснюють медичну допомогу первинну і вторинну, і приватні, що
здійснюють медичну допомогу первинну. «Головна комісія з акредитації
аптечних закладів МОЗ України» акредитує аптечні установи всіх форм власності
[214]. Отже, заклади охорони здоров’я можуть бути акредитованими незалежно
від форми власності.
У ст.16 Закону «Основ законодавства про охорону здоров’я» зазначено, що
органи місцевого самоврядування самостійно планують, з урахуванням розвитку
госпітального округу, формування мережі комунальних закладів охорони
здоров’я та приймають рішення щодо створення, реорганізації, перепрофілювання
й їх припинення [141].
Для здійснення акредитації претендент готує відповідно до вимог Закону
такі документи (додаток 2):
– заяву про проведення акредитації;
– копію положення (статуту) закладу, яка в установленому законодавством
порядку, засвідчена (окрім статуту, який згідно з Законом «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань» оприлюднюється на порталі електронних сервісів);
– копії

документів

(щодо:

речових

прав

на

нерухоме

майно,

місцярозташування закладу охорони здоров’я, права використання обладнання з
метою надання медичної допомоги), засвідчені в установленому законодавством
порядку;
– структура закладу, затверджена в установленому порядку;
– звіт за формою, затвердженою МОЗ України, про медичні кадри;
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– аналіз якості діяльності закладу щодо здійснення фармацевтичної та/чи
медичної допомоги, її критерії оцінювання [214].
Обов’язком «Головної акредитаційної комісії» є розгляд у 2-місячний
термін із дня подання установою заяви про проведення акредитації поданих
документів на предмет їхньої відповідності переліку, що визначений «Порядком
акредитації закладу охорони здоров’я» й формування експертної групи для
здійснення оцінки відповідності установи стандартам [214].
Експертиза акредитації здійснюється за «Стандартами акредитації закладу
охорони здоров’я» (вимоги до процесу, умов, результатів медико-санітарної
допомоги закладу охорони здоров’я). Наголосимо, що стандарти для акредитації є
оптимально досяжними й визначають мету, до якої варто прагнути. Оцінюють
стандарти, що відповідають виду лікувально-профілактичної допомоги, що ним
здійснюється та профілю закладу охорони здоров’я. Перші 10 розділів стандартів
є обов’язковими для оцінки всіх без виключення закладів охорони здоров’я. Вони
передбачають питання щодо управління кадрами й закладу охорони здоров’я;
забезпечення дотримання безпеки пацієнтів і їхніх прав; діяльність метрологічної
і

медико-інформаційної

служб;

забезпечення

охорони

праці,

санітарно-

епідемічного благополуччя, вимог і експлуатації будівель та споруд, якості
лікувально-профілактичної допомоги. Відсутність ліцензії на медичну практику
та свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної й інших вимірювальних
лабораторій унеможливлює здійснення акредитації [288]. Отже, під час
здійснення акредитації необхідно враховувати специфіку його діяльності та також
підпорядкування.
Відповідно до наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ
України від 14 березня 2011 року № 142 «Про вдосконалення державної
акредитації закладів охорони здоров’я» № 1116, який набув чинності 17 січня
2014 р., заклади охорони здоров’я, що здійснюють третинну і вторинну медичну
допомогу і намагаються отримати вищу акредитаційну категорію, мають володіти
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сертифікатом відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO серії
9000 [180].
Результати здійсненої експертизи щодо відповідності закладу охорони
здоров’я стандартам акредитації фіксуються в експертному висновку. У ньому
вказують побажання щодо удосконалення роботи закладу охорони здоров’я та, на
основі критеріїв акредитації, затверджених МОЗ України, інформація про
присвоєння категорії (вища, перша, друга), чи відмова в акредитації [288].
Пропозиції

щодо

акредитації

закладу

охорони

здоров’я

містять

рекомендації щодо вдосконалення його роботи. Акредитаційна комісія на основі
поданих установою, що акредитується, документів, експертних висновків
упродовж місяця має прийняти рішення чи про акредитацію закладу, чи про її
відмову, чи про необхідність проведення впродовж місяця повторної експертної
оцінки [214].
Аналіз положень Постанови «Про затвердження Порядку акредитації
закладу охорони здоров’я» [214] та Наказу «Стандарти акредитації закладів
охорони здоров’я» [288] дозволяє дійти висновку, що проходження акредитації не
впливає на одержання ліцензії закладом охорони здоров’я та не відіграє важливої
ролі у отриманні статусу суб’єкта господарювання.
Але, згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 і від 2 березня
2016 р. № 285» [182] проходження акредитації для закладів охорони здоров’я
будь-якої форми їхньої власності (також і аптек), є справою добровільною,
акредитація здійснюється після отримання закладом ліцензії на господарську
діяльність із медичної практики чи ліцензії на господарську діяльність із
виробництва лікарських засобів, оптової й роздрібної торгівлі лікарськими
засобами,

імпорту

лікарських

засобів,

окрім

активних

фармацевтичних

інгредієнтів. Позачергова акредитація закладу може здійснюватися за його
ініціативи (наприклад для підвищення категорії), проте не раніше як через 1 рік
після затвердженого МОЗ України рішення щодо попередньої акредитації [182].
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Проте, в документі не встановлено термін діяльності закладу охорони здоров’я,
після якого він може подавати документи на акредитацію.
В Україні акредитація переважно виконує функцію контролю закладів
охорони здоров’я на відповідність встановленим стандартам. Акредитація
закладів охорони здоров’я носить добровільний характер як для лікувальнопрофілактичних закладів, так і для фармацевтичних установ, хоча і не впливає
на отримання ним ліцензії та передбачає певну періодичність (1 раз на 3 роки)
проведення оцінки діяльності закладу охорони здоров’я державними органами
(акредитаційними

комісіями).

Акредитаційні

комісії

створюються

при

центральному органі виконавчої влади чи при структурних підрозділах місцевих
державних адміністрацій. При проведенні акредитації закладу охорони здоров’я
здійснюється порівняння та формальна оцінка відповідності наявної в закладі
документації певним стандартам.
Правові питання акредитації у медичній галузі України висвітлені нами у
публікації [26].
Характеризуючи особливості надання публічних послуг у медичній галузі,
варто зазначити, що суб’єктами надання таких послуг можуть бути різноманітні
суб’єкти публічної адміністрації (суб’єкти владних публічних повноважень;
органи місцевого самоврядування; юридичні особи публічного права, що не
володіють статусом органу публічної влади; фізичні та юридичні особи
приватного права), діяльність яких ми розглянемо в наступному підрозділу
роботи.
Отже, аналіз нормативно-правового регулювання медичної галузі дає підстави
віднести до публічних послуг, послуги, які надаються суб’єктами публічної
адміністрації із: ліцензування; акредитації закладів охорони здоров’я; ліцензування
лікарів; стандартизації; сертифікації.
Здіснений аналіз доктринальних підходів щодо визначення поняття
«публічні послуги», дало підстави запропонувати надати авторське визначення
поняття «публічних послуг у медичній галузі», як регламентовану нормами права
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суспільно значущу діяльність суб’єктів публічної адміністрації у медичній галузі
спрямовану на задоволення суспільних інтересів, інтересів фізичних та
юридичних осіб як ініціаторів отримання публічних послуг у медичній галузі
України.
2. 2 Суб’єкти надання публічних послуг у медичній галузі України
Нині

в

Україні

здійснюються

демократичні

зміни,

що

сприяють

удосконаленню діяльності суб’єктів публічного управління у медичній галузі.
Правові засади діяльності суб’єктів публічного управління надання послуг у
медичній галузі регулюються значною кількість нормативно-правових актів,
серед яких провідну роль відіграють норми публічного права.

Проте,

реформування сфери охорони здоров’я, прийняття доповнень і змін до чинного
законодавства обумовлюють теоретичний і практичний інтерес до суб’єктів
публічного управління надання послуг у медичній галузі України.
Питання,
В. Б. Авер’янов,

що

розглядаються

Ю. П. Битяк,

В. Я. Малиновський,

у

постановочному

І. Б. Дутчак,

Л. М. Руснак,

плані

І. Б. Каліушко,

О. П. Світличний,

порушували
В. І. Курило,

О. Г. Стрельченко,

C. Г. Стеценко, В. П. Тимощук, В. М. Шаповал та ін. Опосередковано питання
діяльності суб’єктів медичної практики розкривалися у працях Л. М. Дешко,
Л. І. Кущ, В. М. Пашкова, А. В. Симонян. Окремі питання адміністративноправового регулювання фармацевтичної діяльності присвячено дослідження
Н. В. Волк. Утім робіт, щодо діяльності суб’єктів публічного управління з
надання послуг у медичної галузі недостатньо висвітлені у сучасній юридичній
літературі, що й обумовлює дослідження цього питання.
Особливістю державного управління діяльності у сфері охорони здоров’я є
розмежування компетенцій органів державної влади, які від імені держави
здійснюють таке регулювання, у межах визначених Конституцією України,
нормативно-правовими актами [273].
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Відповідно до Конституції людина, її здоров’я і життя, гідність та честь є
найвищими соціальними цінностями. Свобода і права людини є визначальними
щодо змісту і спрямованості діяльності держави. Ці конституційні засади
спонукають до переосмислення функцій держави, відносин між громадянами і
владою. Держава має не керувати суспільством, а надавати послуги йому. У
відносинах із державою громадяни є споживачами послуг, а не прохачами [5, с.
300].
У «Сучасному тлумачному словнику української мови» з позиції юридичної
науки поняття «суб’єкт» трактується, як організація чи особа, як носій
відповідних обов’язків і прав [294, с. 84]. З теоретико-правової позиції суб’єктами
права є носії суб’єктивних обов’язків та прав,

учасники правовідносин [43,

с. 132].
Сучасне адміністративне право урегульовує широкий діапазон суспільних
відносин, нерозривно пов’язане з інститутами публічної влади та публічного
управління. Норми адміністративного права правосуб’єктністю наділяють значну
кількість суб’єктів адміністративно-правових відносин, правова позиція яких у
галузі публічного управління володіє обсягом і характером повноважень. Така
діяльність

обумовлює

наявність

значної

кількості

суб’єктів

публічного

управління, що наділені різними юридичними властивостями і повноваженнями.
Таким суб’єктом є так звана публічна адміністрація [278, с. 205].
Поняття «суб’єкти публічної адміністрації» у теорії адміністративного
права є категорією не новою. Структурними елементами сукупності публічної
адміністрації виступають органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування. Ознакою, що притаманна публічній послузі, є суб’єкт, який
здійснює надання цих публічних послуг. Згідно п. 3 ст. 1 Закону «Про
адміністративні послуги» суб’єктами надання адміністративних послуг є органи
виконавчої влади, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки
Крим, органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи, державні
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реєстратори,

суб’єкти

державної

реєстрації,

що

уповноважені

надавати

адміністративні послуги згідно закону [168].
Органи виконавчої влади (центральні, місцеві) є суб’єктами права
державної власності, що наділяються статусом юридичної особи та водночас
вирішують різні проблеми охорони й оперативного управління цією власністю [2,
c. 71].
Отже, ключовими суб’єктами надання адміністративної послуги є органи
місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, а також інші уповноважені
органи (їх посадові особи), які вступають в адміністративно-правові відносини у
зв’язку з виконанням покладених на них обов’язків і реалізації належних ним
прав у сфері надання публічних послуг у медичній галузі. При цьому слід
звернути увагу, що в юридичній літературі вживаються різноманітні визначення
дефініція «послуги». О. П. Світличний зазначає, що незважаючи на певний
ступінь розробленості, визначення дефініції «послуга», в залежності від галузевої
належності, в нормативних актах, а також у науковій літературі по різному
тлумачиться науковцями, чиї точки зору зазвичай не збігаються між собою [277,
с. 298].
У свою чергу А. В. Рабінович, звертає увагу, що має бути розроблена така
загально-юридична інтерпретація послуги (і сформулювала та дефініція її
поняття), яка охоплювала б будь-які галузево-юридичні послуги – і приватно
правові (насамперед цивілістичні), і публічно-правові (зокрема адміністративні)
[266, с. 142].
Адміністративне право регулює діяльність із надання публічних послуг,
тобто

діяльність

суб’єктів

публічної

адміністрації

(органів

місцевого

самоврядування та виконавчої влади, інших уповноважених органів), під час якої
здійснюються різноманітні послуги в медичній галузі, за якими фізичні або
юридичні особи звертаються із заявою до зазначених органів та їхніх посадових
осіб. З огляду на специфіку надання публічних медичних послуг, серед вказаних
суб’єктів публічної адміністрації найбільшу роль відіграє МОЗ України. Це
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центральний органан виконавчої влади. Його діяльність спрямовує і координує
КМУ, а також структурні підрозділи цього органу.
Конституція з позиції організаційно-правового рівня виокремлює такі
органи виконавчої влади:
1) КМУ є найвищим органом системи органів виконавчої влади;
2) міністерства та інші органи є центральними органами виконавчої влади;
3) обласні (Севастопольська і Київська міські), райдержадміністрації –
місцеві органи виконавчої влади. Конституція згідно організаційно-правового
рівня уможливлює існування додаткових органів виконавчої влади, які можуть
посідати чільне місце поряд із названими [4, с. 210; 21, с. 94].
Отже, Конституція визначає, що найвищим органом системи органів
виконавчої влади є КМУ. Він не надає публічні послуги, проте формує державну
політику завдяки прийняттю щодо надання публічних послуг підзаконних
нормативно-правових актів, зокрема й у медичній галузі. У п. 2 ст. 1 Закону «Про
Кабінет Міністрів України» зазначається, що КМУ реалізує виконавчу владу як
безпосередньо, так і через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
РМ АРК та місцеві держадміністрації. Крім цього, КМУ спрямовує, координує та
контролює їх діяльність [229].
Згідно зі ст. 1 Закону «Про центральні органи виконавчої влади» від 17
березня 2011 р. № 3166-VI систему центральних органів виконавчої влади
складають національні міністерства й інші центральні органи виконавчої влади.
Міністерства здійснюють формування державної політики в одній або кількох
галузях та її реалізують. Окремі функції з реалізації державної політики
виконують інші центральні органи виконавчої влади. Повноваження міністерств,
інших

центральних

органів

виконавчої

влади

розповсюджуються

всією

територією держави [261].
Центральним органом виконавчої влади є МОЗ України (офіційний сайт:
http://moz.gov.ua/). Воно реалізує державну політику в галузі охорони здоров’я,
епідемічного та санітарного благополуччя населення, виробництва, створення,
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контролю якості, реалізації виробів медичного призначення і ліків. Основними
завданнями МОЗ України є:
– забезпечувати створення та реалізацію державної політики в галузі
охорони здоров’я, протидіяти соціально небезпечним захворюванням, зокрема
СНІДу/ВІЛ-інфекції;
– забезпечувати створення та реалізацію державної політики в галузі
виробництва, створення, контролю якості, реалізації ліків, медичних виробів і
імунобіологічних медичних препаратів, у галузі обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх прекурсорів і аналогів; протидіяти протизаконному
пошренню;
– забезпечувати створення державної політики в галузі епідемічного та
санітарного безпечного життя населення;
– координувати діяльність органів виконавчої влади з проблем поширення
психотропних речовин, наркотичних засобів, їхніх аналогів і прекурсорів,
протидії їхньому незаконному поширенню [159].
Аналіз «Положення про Міністерство охорони здоров’я України», свідчить,
що МОЗ України виконує в межах, визначених законом повноважень, інші
менеджерські функції щодо об’єктів державної власності його сфери управління,
ліцензує господарську діяльность із медичної практики, затверджує порядок
здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов здійснення господарської
діяльності з виготовлення ліків, роздрібної та оптової торгівлі ліками та критерії і
стандарти державної акредитації закладу охорони здоров’я, порядки щодо
сертифікації виробництва лікарських засобів, ліків для міжнародної торгівлі, а
також сертифікації підприємств, які провадять дистрибуцію (оптову реалізацію)
ліків [159].
У межах визначених повноважень МОЗ України видає накази, які є
обов’язковими для його структурних підрозділів. З метою розгляду проблемних
питань, що можуть виникати при державній реєстрації лікарських засобів, а така
реєстрація потребує і надання публічних медичних послуг, наказом МОЗ України
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від 20. 03. 2012 р. №178, утворено «Комісію з питань державної реєстрації
лікарських засобів». Основним завданням Комісії є оцінка дотримання чинного
законодавства

України

при

проведенні

процедури

державної

реєстрації

лікарських засобів [258].
Структуру МОЗ України складають підрозділи, які спрямовують свою
діяльність на надання публічних послуг. Серед них «Управління фармацевтичної
діяльності та якості фармацевтичної продукції» (з відділами: організації обігу
лікарських та

наркотичних засобів,

державної реєстрації лікарських та

імунобіологічних засобів; сектором формування державної політики у сфері
якості лікарських засобів) та «Управління ліцензування та контролю якості
надання медичної допомоги» (з відділами: контролю якості медичної допомоги,
ліцензування, сертифікації та акредитації; сектором державного контролю
ліцензування медичної практики) [127].
Отже, МОЗ України надає публічні послуги з видачі та переоформлення
ліцензій, а також здійснює контроль над дотриманням ліцензіатами затверджених
ліцензійних умов; сертифікує виробництво лікарських засобів та підприємства з
реалізації лікарських засобів, акредитує заклади охорони здоров’я.
Варто звернути увагу, що відповідно до розробленого проекта «Концепції
професійного ліцензування лікарів», головним органом, який ліцензуватиме
професійну діяльність лікарів стане «Ліцензійна рада», що прийматиме рішення
про подовження терміну дії ліцензії та використання відповідних санкцій
(зупинення терміну дії чи позбавлення ліцензії). Її склад нараховуватиме 30 осіб –
лікарів (члени асоціації лікарів, запрошені іноземні експерти), які обиратимуться
за жорсткими критеріями. Дії «Ліцензійної ради» будуть регламентовані, а
рішення, які вона буде приймати, оприлюднюватимуться з урахуванням прав
пацієнта щодо лікарської таємниці [105].
Ліцензійну діяльність здійснюють і інші суб’єкти публічного управління. У
наказі МОЗ України «Про державну реєстрацію лікарського засобу» від 4 серпня
2017 р. № 898 зазначається, що у випадку закупівлі лікарських засобів
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спеціалізованою

організацією,

державна

реєстрація

лікарських

засобів

і

результатів експертиз реєстраційних матеріалів щодо їх автентичності на
лікарські засоби здійснюється ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
[189].
Отже, з метою надання публічних послуг з державної перереєстрації
лікарських засобів, наказом МОЗ України від 14 лютого 1992 р. № 29 було
створено ДП «Державний експертний центр МОЗ України» [71]. Це підприємство
є спеціалізованою експертною установою в галузі клінічних випробувань,
доклінічного вивчення та державної реєстрації ліків (зокрема імунобіологічних
медичних препаратів). Також установа є основною в галузі фармаконагляду,
стандартизації медичного обслуговування, зокрема фармацевтичного, медичної
допомоги. ДП «Державний експертний центр МОЗ України» діє на підставі
Статуту, що затверджений МОЗ України 3 лютого 2020 р. № 208 [292].
Відповідно до вимог наказу МОЗ України «Про вдосконалення державної
акредитації закладів охорони здоров’я» від 14. 03. 2011 р. № 142 (зі змінами від
20. 12. 2013 р. № 1116), заклади, що здійснюють третинну (високоспеціалізовану)
та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу можуть отримати вищу категорію
лише за умови володіння сертифікатом щодо відповідності системи управління
якістю, яка впроваджена в закладі [170].
Виконавцем цього наказу стало ДП «Український медичний центр
сертифікації» [242], що є суб’єктом сертифікації. Воно належить до сфери
управління

МОЗ

України

і уповноважене

надавати послуги:

з

оцінки

відповідності медичних виробiв; сертифікації систем управління якістю. ДП
проводить

технічну

експертизу

медичних

виробів

під

час

їхньої

реєстрації/перереєстрації, приймальних технічних і кваліфікаційних випробувань,
здійснює проведення експертиз і випробувань медичних виробів із метою їхньої
державної реєстрації [73].
Діяльністю ДП «Український медичний центр сертифікації» здійснює
управління МОЗ України, проте згідно Постанови Кабінету Міністрів України
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«Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» від 2 жовтня
2013 р. № 753, забезпечення застосування затвердженого цією постановою
«Технічного регламенту» делеговано «Держлікслужбі України», що, на підставі
отриманої від виробників чи їхніх уповноважених представників інформації,
забезпечує ведення «Реєстру осіб, які є відповідальними за введення медичних
виробів у обіг». Процедуру ведення цього Реєстру, форму повідомлення, список
відомостей, що накопичуються в Реєстрі, доступ до них затверджуються МОЗ
України [222].
Указом Президента «Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. [237] організовано центральний орган
виконавчої влади – «Державну санітарно-епідеміологічну службу України». Вона
була створена щоб забезпечити реалізацію державної політики у галузі
епідемічного та

санітарного благополуччя

епідеміологічна

служба

України»

людей.

санітарно-

«Державна

підпорядковувалася

МОЗ

України

(«Держсанепідслужба України») та здійснювала публічне управління медичної
галузі [157].
Закон «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення»

[196]

уповноважив

«Держсанепідслужбу

України»

провадити

державну санітарно-епідеміологічну експертизу в медичній галузі щодо: проектів
інструкційно-методичної, нормативно-технічної документації, яка пов’язана зі
здоров’ям

і

середовищем

життєдіяльності

людини;

матеріалів,

речовин,

небезпечних факторів, передача, використання чи розповсюдження яких завдає
шкоду

здоров’ю

населення;

документації

на

розроблення

устаткування,

інструментів, техніки, технології. «Держсанепідслужба України» видає документи
дозвільного характеру: висновки, гігієнічні сертифікати, дозволи, що передбачені
законодавством.
Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання Державної
санітарно-епідеміологічної

служби»

від

29

березня

2017 р.

№ 348

[64]

«Держсанепідслужбу України» було приєднано до «Державної служби з питань
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безпечності харчових продуктів та захисту споживачів». До завдань і функцій
новоствореної організації віднесено реалізацію державної політики в галузі
епідемічного і санітарного благополуччя людей, контроль / нагляд за виконанням
вимог санітарного законодавства. До обов’язків Державної служби не входить
реалізація державної політики у галузях епідемнагляду та гігієни праці,
дозиметричний контроль працівників і робочих мість.
Органами акредитації є «Головна акредитаційна комісія МОЗ України» та
акредитаційні комісії, які створюються при МОЗ Автономної Республіки Крим,
структурних одиницях охорони здоров’я обласних, Севастопольської та Київської
міських державних адміністрацій. Ці комісії акредитують заклади (окрім
аптечних) комунальної (здійснюють вторинну і первинну медичну допомогу) та
приватної (здійснюють первинну медичну допомогу) форми власності.
«Головна акредитаційна комісія МОЗ України» здійснює акредитацію
медичних закладів державної, комунальної (зокрема закладів, які відносяться до
галузі управління облдержадміністрацій) і приватної форм власності. У своїй
діяльності керується Положенням «Про Головну акредитаційну комісію при МОЗ
України», що також було затверджено Наказом МОЗ України від 14 березня
2011 р. № 142 [156].
Центральним органом виконавчої влади є «Держлікслужба України». Її
діяльність через МОЗ України скоординовується і спрямовується КМУ.
«Держлікслужба України» здійснює реалізацію державної політики в галузі
контролю безпеки й якості ліків, а саме імунобіологічних медичних препаратів,
виробів медичного призначення і медичної техніки та обігу прекурсорів і
психотропних речовин, наркотичних засобів, протидії їхньому незаконному
поширенню. Одним із завдань цієї служби є: надання суб’єкту господарювання
ліцензії на господарську діяльність із вирощування рослин, що внесені до списку
прекурсорів і психотропних речовин, наркотичних засобів, та з розроблення,
виготовлення, виробництва, зберігання, перевезення, придбання, реалізації,
вивезення з території нашої країни, ввезення на територію України, знищення та
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використання прекурсорів і психотропних речовин, наркотичних засобів,
включених до відповідного переліку; надання суб’єктам господарювання дозволів
на ввезення (вивезення), транзит територією нашої країни прекурсорів і
психотропних речовин, наркотичних засобів. «Держлікслужба України» діє на
підставі «Положення про Державну службу України з лікарських засобів та
контролю за наркотиками», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 12 серпня 2015 р. № 647 [157].
До завдань «Держлікслужби України» віднесено:
– реалізацію державної політики у галузях контролю якості та безпеки
лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, протидії їхньому незаконному обігу. А також вносити
пропозиції МОЗ України з метою формування політики держави у вказаних
сферах;
– ліцензування господарської діяльності з виробництва ліків, їх імпорту
(окрім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптової та роздрібної торгівлі
ліками, обігу прекурсорів і психотропних речовин, наркотичних засобів;
– технічне регулювання вказаних галузей;
– державне регулювання і контроль в галузях обігу прекурсорів і
психотропних речовин, наркотичних засобів, запобігання їхньому незаконному
поширенню [191].
Серед інших важливих напрямів діяльності «Держлікслужба України»:
– здійснює галузеву атестацію лабораторій, які контролюють якість
лікарських засобів та здійснюють атестацію провізорів і фармацевтів;
– ліцензує суб’єкти господарювання, що здійснюють виробництво ліків,
їхній імпорт (окрім фармацевтичних активних інгредієнтів), провадять роздрібну
та оптову торгівлю;
– контролює дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов
здійснення господарської діяльності з виробництва ліків, їхнього імпорту (окрім
фармацевтичних активних інгредієнтів), роздрібної та оптової торгівлі;
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– надає суб’єктам господарювання ліцензії на господарську діяльність із
культивування рослин, внесених до переліку прекурсорів і психотропних речовин,
наркотичних засобів, та з виробництва, розроблення, зберігання, виготовлення,
перевезення, реалізації, придбання, вивезення з території нашої країни, ввезення
на територію України, знищення та використання прекурсорів і психотропних
речовин, наркотичних засобів, внесених до відповідного списку;
– укладає і веде ліцензійний реєстр видів господарської діяльності з
виробництва

ліків,

їхнього

імпорту

(окрім

фармацевтичних

активних

інгредієнтів), роздрібної та оптової торгівлі та здійснює передачу інформації до
«Єдиного ліцензійного реєстру»;
– контролює дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов
здійснення

господарської

діяльності

у

сфері

поширення

прекурсорів

і

психотропних речовин, наркотичних засобів;
– приймає рішення щодо анулювання ліцензії на здійснення господарської
діяльності з культивування рослин, віднесених до прекурсорів і психотропних
речовин, наркотичних засобів, та з виготовлення, розроблення, виробництва,
перевезення, зберігання, реалізації, придбання, вивезення з території нашої
країни, ввезення на територію України, знищення та використання прекурсорів і
психотропних речовин, наркотичних засобів, включених до списку;
– суб’єктам господарювання надає дозволи на вивезення (ввезення), транзит
через територію нашої країни прекурсорів і психотропних речовин, наркотичних
засобів [158].
«Держлікслужба

України»

володіє

розгалуженою

системою

підпорядкованих суб’єктів публічного права, які не маючи статусу органа
публічної влади, здійснють відповідні повноваження в медичній галузі. Ними є:
– ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»
є головною організацією по стандартизації та розробці нормативної документації
для фармацевтичного сектору України. Має структуру і науково-технічний
потенціал, що забезпечують повний цикл досліджень – від пошуку біологічно
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активної субстанції, до розробки готової лікарської форми та впровадження її у
виробництво відповідно до вимог діючих наказів МОЗ України [72];
– ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і
медичної продукції» проводить незалежний контроль якості та безпеки лікарських
засобів в Україні, а також надає послуги із дослідження та експериментальних
розробок у галузі інших технічних і природничих наук [76].
– ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських
засобів» створений Наказом МОЗ України від 19 березня 1992 р. № 50 як
незалежна структура на базі ДП «Державний науковий центр лікарських засобів»
для експертизи і затвердження аналітичної нормативної документації на лікарські
засоби (фармацевтичної частини реєстраційного досьє) і вироблення загальних
вимог до якості лікарських засобів. Нині центр серед інших напрямів своєї
діяльності здійснює стандартизацію лікарських засобів, стандартизацію лікарської
рослинної сировини, фармакопейний контроль лікарських засобів [74];
– ДП «Український фармацевтичний інститут якості». У його складі діє
«Державний

навчальний

центр

з

належної

виробничої/дистриб’юторської

практики» (GMP/GDP-Центр). Це провідна державна установа з упорядкування
нормативно-технічної та нормативно-правової бази України відповідно до
актуальних версій належних виробничих та дистриб’юторських практик. Центр
проводить інспектування за місцем виробництва лікарських засобів, експертизу
проектів будівництва та реконструкції виробничих дільниць тощо надає послуги:
із засвідчення відповідності умов виготовлення ліків вимогам GMP; експертизи
для видачі експертних висновків на право ввезення на територію України
лікарських засобів; питань фармацевтичної якості, медичних виробів; експертизи
проектів будівництва та реконструкції виробничих дільниць тощо [75].
Відповідно до змісту адміністративно-правового статусу і повноважень,
органами загальної компетенції у системі органів державного управління
медичної галузі є: ВРУ; КМУ; органи місцевого самоврядування; місцеві
державні адміністрації.
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У ст. 4 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності»
зазначено, що контролювати органи ліцензування має право спеціально
уповноважений орган із питань ліцензування [233]. Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України «Деякі питання Державної регуляторної служби
України» від 24 грудня 2014 р. № 724 [63] утворено «Державну регуляторну
службу України», діяльність якої зкоординовується і спрямовується КМУ, і яка
стала центральним органом виконавчої влади. «Державна регуляторна служба
України» є спеціально уповноваженим органом щодо дозвільної системи та
ліцензування в галузі господарської діяльності, яка здійснює адміністративний
нагляд відповідно до встановлених нормативними актами форм і підстав планової
чи позапланової перевірки діяльності органів ліцензування, виконання ними
вимог

чинного

законодавства

з

метою

виявлення

та

попередження

правопорушень, усунення їхніх наслідків.
Колегіальним постійно діючим органом при спеціально уповноваженому
органі з питань ліцензування («Державна регуляторна служба України») є
«Експертно-апеляційна

рада

з

питань

ліцензування»,

що

реалізує

свої

повноваження згідно регламенту, затвердженому спеціально уповноваженим
органом з питань ліцензування. Експертно-апеляційна рада володіє правом
запроваджувати новий чи скасовувати існуючий вид ліцензування (частину виду),
розглядати апеляції й інші скарги ліцензіатів на органи ліцензування,
претендентів на ліцензію, а також інших заявників про порушення законодавства
під час ліцензування [233].
Згідно ст. 5 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
підбір членів «Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування» відбувається з
урахуванням

пропозицій

суб’єктів

господарювання

й

їхніх

об’єднань,

громадських організацій, посадовців наукових установ й органів ліцензування і
затверджується спеціально уповноваженим органом із питань ліцензування [233].
Нині до складу Ради входять 34 фахівці у сфері ліцензування, зокрема 22
представники громадських організацій та 12 державних службовців, що складає
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65 % та 35 % відповідно від загальної кількості членів Ради [78]. Такий підхід до
формування Ради свідчить про її відкритість та доступність для суб’єктів, які
займаються діяльністю, що підлягає ліцензуванню.
Помітну роль у галузі сертифікації та стандартизації відіграють й інші
суб’єкти публічної адміністрації, як от: «Український науково-дослідний і
навчальний

центр

«Всеукраїнський

проблем

державний

стандартизації,

сертифікації

науково-виробничий

центр

та

якості»;

стандартизації,

метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»; «Науково-дослідний
інститут метрології вимірювальних і управляючих систем»; «Івано-Франківський
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ін.
Ми поділяємо думку про те, що на даному етапі адміністративної реформи,
органи надання адміністративних послуг схиляються до того, що передати
функцію приймання документів для надання таких послуг до ЦНАПів, яких за час
реформи в Україні створено і функціонують 662115 [87]. Положення та регламент
роботи ЦНАПу затверджується відповідно міською радою або головою районної
державної адміністрації. ЦНАПи можуть працювати на прийом документів, які
необхідні для отримання адміністративних послуг у медичні галузі України.
Помітну роль у наданні публічних послуг відіграють і недержавні суб’єкти
публічної адміністрації,

які здійснюють

свою

діяльність

відповідно

до

нормативних актів та у порядку делегування владних повноважень. Прикладом
надання публічних медичних послуг є суб’єкти приватного права. Так, згідно
наказу Мінекономрозвитку України від 21 липня 2015 р. № 846, приватне
підприємство консалтинговий науково-дослідний центр КНДЦ «ПОЛІТОКС», яке
здійснює оцінку продукції на відповідність вимогам технічних регламентів [243].
На сьогодні консалтинговий науково-дослідний центр «ПОЛІТОКС» надає
публічні послуги з самодекларування медичних виробів вимогам технічних
регламентів [100].
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Серед великої кількості проблем діяльності суб’єктів управлінської
діяльності в фармацевтичній галузі, досить складними є питання управління та
координації діяльності органів приватного та публічного права [336].
Ми поділяємо думку Н. В. Волк та О. П. Світличного про те, що є
нелогічним, коли суб’єкт публічних повноважень, зокрема приватне підприємство
«ПОЛІТОКС»

(юридична

особа

приватного

права),

призначає

Мінекономрозвитку України. Тому, будучи суб’єктом приватного права,
«ПОЛІТОКС» практично залишилося поза підпорядкуванням органів, які
здійснюють суспільно-державні обов’язки [46, с. 114–115].
Інший приклад, ТОВ «Український центр медичної сертифікації та
прогнозування», згідно наказу Мінекономрозвитку України від 24 грудня 2015 р.
№ 1764, виконує обов’язки з оцінювання на відповідність медичних виробів
вимогам

технічних

регламентів

та

надає

інформаційні

послуги

[244].

«Український центр медичної сертифікації та прогнозування» діє згідно Законів
«Про акредитацію органів з оцінки відповідності» і «Про технічні регламенти та
оцінку відповідності» [305].
Міністерство економіки України (попередня назва – Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України) виконує одне із своїх
домінантних завдань, а саме формує та реалізує державну політику в галузі
стандартизації, технічного регулювання, метрологічної діяльності та метрології
[242].

Проте,

Міністерство

економіки

України

де-факто

не

здійснює

стандартизацію медичної галузі. Однак діяльність органу безпосередньо пов’язана
із сертифікацією фармацевтичної продукції.
Наприклад,

сертифікацію

медичних

виробів

здійснює

«Український

Науковий Інститут Сертифікації» (юридична особа приватного права), що діє
відповідно до наказу Мінекономрозвитку України від 24 грудня 2015 р. № 1764, є
відповідальним за сертифікацію медичних виробів [166]. Ця установа оцінює
медичні вироби на відповідність; оцінює медичні вироби для in-vitro діагностики
на відповідність; сертифікує системи управління якістю ISO 9001, ISO 14001, ISO
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13485,

ISO

45001,

ISO

22000;

оцінює

Технічну

документацію

при

«самодекларуванні» тощо.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)» від 25 грудня 1996 р. № 1548 повноваженнями
обласних та міських державних адміністрацій є регулювання (встановлення)
тарифів щодо платних послуг, які надаються лікувально-профілактичними
комунальними та державними закладами охорони здоров’я, згідно переліку
послуг, затвердженого відповідною постановою КМУ [185].
Згідно ст. 32 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня
1997 р. йдеться про те, що виконавчі органи селищних, сільських, міських рад
повинні управляти закладами охорони здоров’я, за умови якщо вони належать
територіальним громадам. Також органи місцевого самоврядування можуть
вносити пропозиції суб’єктам владних повноважень щодо ліцензування в галузі
охорони здоров’я індивідуальної підприємницької діяльності [234].
Місцеві державні адміністрації є місцевими органами виконавчої влади і
входять у систему органів виконавчої влади, які на території певної
адміністративно-територіальної одиниці згідно владних повноважень здійснюють
виконавчу владу та реалізують повноваження, делеговані їм відповідною радою
[235].
У ст. 22 Закону «Про місцеві державні адміністрації» вказується, що місцеві
державні адміністрації здійснюють реалізацію державної політики в галузі
охорони здоров’я. Місцеві державні адміністрації вирішують і питання сфери
охорони здоров’я (ст. 13, 18, 22). Також здійснюють функції засновника закладів
охорони здоров’я, що належать до сфери її управління, їхнього матеріальнофінансового забезпечення [235].
Наприклад, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Типового

положення

про

структурний

підрозділ

місцевої

державної

адміністрації» від 26 вересня 2012 р. № 887 затверджено «Типове положення про
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структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», в якому серед головних
завдань визначено надання адміністративних послуг; здійснення державного
контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил,
норм, стандартів у межах визначених повноважень; забезпечення доступу до
публічної інформації, розпорядником якої він є тощо. Таким структурним
підрозділом може бути управління або відділ з охорони здоров’я [223].
Нині в системі публічної влади місцеве самоврядування розглядається як
соратник державної влади у вирішенні публічно-правових інтересів населення,
водночас тим самим забезпечуючи децентралізацію в управлінні суспільством та
поширення демократичних засад [235].
До того ж, органи виконавчої влади селищних, сільських, міських рад
мають вжити заходи щодо збереження системи закладів охорони здоров’я та
надавати пропозиції їх розвитку, які враховути під час розробки проектів програм
соціально-економічного розвитку; прияти підприємництву в медичній галузі та
здійсненню регуляторної державної політики.
Аналіз діяльності суб’єктів надання публічних послуг у медичній галузі
дозволяє дійти висновку про те, що їхні завдання прописані нечітко та
неконкретно. До того ж зауважимо, що функції органів місцевого самоврядування
також не отримали повної конкретизації.
У зв’язку з однорідністю суспільних відносин, що складаються в галузі
надання публічних послуг у медичній галузі, та однорідністю правових норм,
якими регулюються ці відносини, публічні послуги в медичній галузі слід
вважати окремим видом надання послуг, що відображає форми діяльності
суб’єктів публічної адміністрації. До того ж, у сфері публічного управління
медичної галузі України, з метою виконання державих завдань та функцій
«належного врядування», спільно працюють суб’єкти публічного і приватного
права.
У результаті здійсненого дослідження суб’єктами надання публічних послуг
у медичній галузі України є: МОЗ України; «Державна служба України з
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лікарських засобів та контролю за наркотиками»; «Державний експертний центр
МОЗ України»; «Український медичний центр сертифікації»; ДП «Державний
науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»; ДП «Центральна
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції»; ДП
«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»; ДП
«Український фармацевтичний інститут якості»; Консалтинговий науководослідний центр «ПОЛІТОКС»; ТОВ «Український центр медичної сертифікації
та прогнозування» та підпорядковані структурні підрозділи, що відображено у
публікації [29].
2. 3 Класифікація

публічних

послуг,

що

надаються

суб’єктами

публічної адміністрації у медичній галузі України
Визначивши та проаналізувавши в попередньому підрозділі дослідження
суб’єкти надання публічних послуг у медичній галузі, доцільно класифікувати
публічні послуги, що надаються суб’єктами публічної адміністрації в медичній
галузі. Однак, перед цим доцільно розкрити поняття «класифікація» (з латинської
classic – розряд, клас і facio – розкладаю, роблю), яка трактується як сукупність
супідрядних понять будь-якої сфери

діяльності людини чи

знань,

що

застосовується як засіб з метою визначення зв’язків між поняттями та чіткого
орієнтування в розмаїтті певних об’єктів або понять [21, с. 63; 37, с. 357].
Ю. О. Тихомиров та М. Д. Чеснокова, акцентуючи увагу на отримувачі
послуг, розрізняють:
– послуги для громадян (здійснення реєстраційних дій, видача особистих
документів, надання освітніх послуг чи права на користування публічними
бібліотеками тощо);
– послуги для юридичних осіб і підприємців (видача дозволів, ліцензій,
реєстрація компанії, консультування щодо оподаткування тощо);
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– послуги інформаційного змісту, що здійснюють органи місцевого
самоврядування та державної влади [302, с. 28].
Ця класифікація послуг, на нашу думку, поєднує декілька підходів (за
суб’єктом надання, за суб’єктом їхнього отримання, за сферою реалізації).
Ми поділяємо думку Є. О. Легези, що ця класифікація не пропонує
виділення окремим видом послуги державного апарату, що надаються платникам
податків, серед інших послуг, які надаються державним апаратом і грунтуються
на здійсненні владних повноважень. Науковець також не погоджується з
виділенням ще однієї сукупності публічних послуг, адже не всі дії державних
органів спрямовуються на здійснення послуг суспільству та тому, що у таку
сукупність можуть бути включені будь-які послуги, здійснювані органами
державної влади [114, с. 86].
А. В. Нестеров характеризує публічні послуги з точки зору їхньої
необхідності та поділяє на:
– законні, що є обов’язковими для виконавців;
– послуги необхідні, що відображаються в потребах;
– послуги реальні, які реалізуються [136, с. 23].
На нашу думку, як необхідні так і законні послуги мають бути реалізовані і
становити реальні послуги, які в А. В. Нестерова складають окрему групу.
Публічні послуги поділяють також за кретеріями:
– обов’язковість нормативного регулювання процедури надання;
– неперервність і доступність;
– безпосередня участь публічної установи й органу публічної влади в
здійсненні послуг;
– загальнообов’язковість визнання повноваження на надання послуги та
забезпечення її надання [53].
У наведеній класифікації публічних послуг, на нашу думку, обов’язковість
нормативного регулювання процедури надання, неперервність та доступність є не
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критеріями,

за

якими

здійснюється

диференціація

публічних

послуг,

а

принципами їхнього надання.
З позиції юридичної значущості держаних послуг розрізняють: послуги, що
виражаються через вчинення юридичних дій (державна реєстрація суб’єктів,
об’єктів, фактів, дій, ліцензування, акредитація, атестація, видача дозволів тощо);
послуги, що виражаються через вчинення фактичних дій (консультування,
надання медичної допомоги, надання інформації з інформаційних баз даних тощо)
[264, c. 13].
С. В. Сороковська пропонує розрізняти публічні послуги, що надаються за
ініціативою фізичних та юридичних осіб, і послуги, обов’язковість яких
встановлена законодавством [286].
Взявши за критерій поділу загальний інтерес, виокремлюють такі групи
публічних послуг:
– ті, що мають соціальне призначення. Такі послуги розглядаються
суспільством позитивно і вони гарантовані кожному індивіду, хоча і надаються на
вимогу приватного інтересу (призначення соціальних виплат, допомоги тощо);
– ті, що зафіксовуються завдяки обов’язку громадянина здійснювати
відповідні дії для особистого блага, необхідність у яких викликана поєднанням
інтересу публічного і приватного;
– ті, які спрямовуються на задоволення приватних інтересів (квотування,
ліцензування певних видів господарської діяльності тощо), пов’язані або з
публічним інтересом, або з функціями держави [265, с. 12].
Ми поділяємо думку І. Венедіктової, яка публічні послуги класифікує на:
– публічні послуги, що надаються хоч і на замовлення приватного інтересу,
але володіють соціальним призначенням, суспільством оцінюються позитивно і
гарантовані кожному;
– публічні послуги, необхідність у яких викликана поєднанням інтересу
публічного і приватного через обов’язок громадян здійснювати відповідні дії для
свого блага;

153

– публічні послуги, пов’язані з суто публічним інтересом або функціями
держави, що спрямовуються на задоволення приватного інтересу [39, с. 55].
В. М. Сороко публічні послуги розподіляє за сферами їхнього здійснення на:
– захист: життя, власності, довкілля, інтелектуальної власності тощо:
– соціальний захист: дітей, літніх людей та з особливими потребами,
безробітних;
– реєстрація, ліцензування: зміна громадського стану, стану суб’єктів і
об’єктів; утворення організацій, громад; відповідних видів діяльності;
– діяльність, яка вчиняється щодня: в аграрній галузі чи охороні здоров’я,
комунальній і побутовій галузях;
– комунікація: Інтернет, телекомунікації, пошта, засоби масової інформації,
транспорт;
– культурне і духовне самовираження: культурно-масові заходи, відпочинок,
спорт і фізична культура [285, с. 18–19].
Можна зробити проміжний висновок, що В. М. Сороко виокремлює також і
інформаційні послуги, що безпосередньо відображено у Законі «Про житловокомунальні послуги» [195].
Також В. М. Сороко запропонував класифікацію послуг за:
– критеріями: потреби людини (чи юридичної особи);
– сферою реалізації послуг, наприклад життєдіяльність суспільства;
– органами, що надають послуги;
– переліком основних потреб, який покладено в основу класифікації послуг;
– засобами вимірювання (соціальні та технологічні) якості надання послуг
органами державної влади;
– основними критеріями оцінки якості надання державних послуг [285,
с. 49].
Окрім цього, В. М. Сороко, залежно від суб’єкта, що надає публічні послуги,
розрізняє послуги муніципальні та державні [285, с. 9]. Як стверджує
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О. П. Світличний, домінантним складником і муніципальних і державних послуг є
послуги адміністративні [277].
Автори практичного посібника [316, с. 16–17] за ознаками суб’єкта, що
надає

публічні

неадміністративні)

послуги,
та

розрізняють

державні

муніципальні/комунальні

(адміністративні,
(адміністративні,

неадміністративні) послуги.
С. І. Чаусовська поділяє думку І. Б. Коліушка та Г. М. Писаренко про те, що
система понять, пов’язаних із терміном «публічні послуги» охоплює такі:
державні, муніципальні, адміністративні, комунальні, соціальні тощо [321].
І. Б. Коліушко переконаний, що поняття «публічні послуги» включає і
соціальні послуги (комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх,
медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні
групи чи індивідів, які знаходяться у складній життєвій ситуації й вимагають
допомоги зі сторони щодо відтворення чи поліпшення їх соціальної адаптації,
життєдіяльності, повернення до якісного життя) [3, с. 117].
Ми поділяємо думку І. Б. Коліушка, адже соціальні послуги мають усі
ознаки публічних послуг. Водночас наголосимо, що критерієм їхнього поділу (на
відміну від державних послуг), де суб’єктами їх надання є органи державної
влади, є галузь, у якій вони здійснюються. Отже, соціальні послуги поряд із
державними, є публічними послугами та надаються водночас як державними та
муніципальними організаціями, так і на підставі делегованих повноважень
недержавними суб’єктами.
На думку Г. М. Писаренко, за ознаками суб’єкта, що надає публічні послуги,
варто розрізняти послуги:
– державні: надають органи державної влади та державні організації й
установи, підприємства, недержавні організації в порядку здійснення делегованих
ним повноважень. За такої ситуації, домінантною характеристикою природи
послуг є не суб’єкт її здійснення, а суб’єкт, який є відповідальним за здійснення
такої послуги, та вид бюджету, з якого фінансується надання такого виду послуг;
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– управлінські – це послуги, що надаються органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування в межах відповідних повноважень; зміст
виконання функцій державним органом щодо створення і реалізації державної
політики з регулювання соціального життя чи відповідного сектору економіки ;
– муніципальні – послуги, що надають органи місцевого самоврядування,
організації й установи, комунальні підприємства. Зауважимо, що в українському
законодавстві, зокрема у Конституції, Законі «Про місцеве самоврядування в
Україні» для означення діяльності самоврядних інституцій застосовується
поняття «комунальні». Проте, термін «муніципальні» є більш вдалим, оскільки
охоплює не лише сферу «комунальних послуг», що асоціюються з послугами
водо-

та

теплозабезпечення,

самоврядування,

зокрема

але

і

керівництво

аспекти

роботи

об’єктами

органів

місцевого

комунальної

власності,

інфраструктури та розгляд звернень громадян тощо;
– адміністративні – це та частина публічних послуг, які надаються органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування і надання яких пов’язане з
реалізацією владних повноважень. Прикметник «адміністративні» вказує на
суб’єкта, який надає послуги (адміністрацію) та владну (адміністративну) природу
діяльності щодо надання цих послуг; дія органу чи його апарату із забезпечення
інтересів і свобод фізичних та юридичних осіб відповідно до законодавчо
визначених

процедур

реалізації

своїх

повноважень,

що

конкретизовані

нормативно-правовими актами, зареєстрованими в законодавчо визначеному
порядку [152].
Проект «Адміністративно-процедурного кодексу» адміністративну послугу
трактує, як результат діяльності уповноваженого суб’єкта, який відповідно до
закону забезпечує

юридичне

оформлення

умов

реалізації

фізичними

й

юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їхньою заявою (видача
дозволів (ліцензій), посвідчень, сертифікатів, проведення реєстрації тощо) [6].
За цим визначенням ознаки управлінських і адміністративних послуг
перекликаються. Проте, ми поділяємо думку Г. М. Писаренка, що поняття
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«адміністративні послуги» коректніше і більш вдале, тому що акцентує увагу на
суб’єкті, який здійснює ці послуги (адміністрація, адміністративні органи) та
розкриває

адміністративну

(владно-публічну)

сутність

діяльності

щодо

здійснення таких послуг [152].
За критерієм владно-розпорядчої діяльності органів державної влади чи
місцевого самоврядування

публічні послуги поділяють на: господарські,

адміністративні, інформаційно-довідкові та консультаційні [114, с. 78].
За процедурою здійснення публічні послуги поділяють на фактичні дії та
юридичні дії. Зумовлення юридичних дій – юридичних фактів залежить людей, їх
волі й утворює відповідні правові наслідки [165, с. 140]. Такою юридичною дією є
державна реєстрація суб’єкту господарювання, ліцензування господарської
діяльності, послуга з надання дозволу, акту громадянського стану тощо.
Здійснення фактичної дії не має наслідком видачу юридичного документа, її
результат не перетинається з зобов’язаннями іншої сторони щодо надання
юридично

оформленого

документа

[317,

с. 131].

Такими

послугами

є

консультування, надання з баз даних інформації, що згідно законодавства
України, не вимагає ніякого оформлення. Зауважимо, що юридична дія відповідно
до Законів «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» може
вчинятися тільки спеціально уповноваженим державним органом, фактична дія –
будь-якими державним органом та державною установою згідно

їхньої

спеціалізації.
Розглянуті класифікації публічних послуг дозволяють зробити висновок про
те, що науковці диференціюють їх із позиції отримувачів послуг; юридичної
значущості держаних послуг; інтересу; точки зору їхньої необхідності; потреби
людини; за сферами їхнього здійснення; за ініціативою фізичних та юридичних
осіб; послуги, обов’язковість яких встановлена законодавством, залежно від
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суб’єкта, що надає публічні послуги; за владно-розпорядчою діяльністю органів
державної влади (органів місцевого самоврядування) тощо.
Проте, найчастіше публічні послуги поділяють за ознаками суб’єкта, що їх
надає: державні,

управлінські, муніципальні, адміністративні, комунальні,

електронні, побутові послуги.
Грунтовну класифікацію публічних послуг

запропонував

у своєму

дисертаційному дослідженні Є. О. Легеза. Зокрема науковець за результатом
видачі адміністративного акта публічні послуги поділяє на:
– дозволи (на придбання дітям житла; на укладання договору дарування
житла дітям; на припинення права на аліменти дитині, що пов’язано з отриманням
нею права власності на нерухоме майно; на укладання договору довічного
утримання; на імпорт в Україну; для виїзду за кордон на постійне місце
проживання громадянина України; на імміграцію в Україну іноземцям чи особам
без громадянства; на виведення з експлуатації магістральних нафтопроводів; на
регулярні міжнародні перевезення пасажирів; на перевезення радіоактивних
матеріалів);
– ліцензії

(на

здійснення: господарської діяльності з

виготовлення

вибухових матеріалів промислового призначення, господарської діяльності щодо
випуску та розігрування лотерей, господарської діяльності з виготовлення бланків
цінних паперів та документів суворої звітності, туроператорської діяльності,
тощо);
– свідоцтва (про право власності на житло, зокрема і дублікатів; внесення
змін до свідоцтва про право власності на житло тощо);
– посвідчення (громадянина України (тимчасове); біженця; мисливця або
його дублікат; для виїзду за кордон особи без громадянства тощо);
– посвідка (на тимчасове проживання; на постійне проживання тощо);
– реєстрація (місця проживання; зняття з реєстрації за місцем проживання;
права власності на нерухоме майно тощо);
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– довідка (щодо участі у приватизації житла державного житлового фонду;
із державної статистичної звітності про наявність земель та їх розподіл за
землекористувачами, власниками земель, угіддями (за даними форми 6-зем); із
«Державного земельного кадастру» в вигляді витягу з «Державного земельного
кадастру» про землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці;
– рішення (міської ради про надання згоди на продаж земельної ділянки
комунальної власності та проведення її грошової експертної оцінки; міської ради
щодо земельних ділянок комунальної власності в разі розірвання договору оренди
земельної ділянки чи припинення права постійного користування нею) [114].
О. Ю. Оболенський та В. І. Горбатюк [138] класифікуючи адміністративні
послуги в галузі управління державними фінансами, на відміну від О. Є. Легези,
такий поділ пропонують вважати за змістом адміністративної послуги, що
надається в галузі управління державними фінансами, а не за результатом видачі
адміністративного акта. Отже, науковці за змістом адміністративні послуги, що
надаються у сфері управління державними фінансами, виокремлюють видачу
дозволів, видачу свідоцтв, видачу ліцензій, реєстрацію з веденням реєстрів. На
нашу думку, ця класифікація вдаліше названа Є. О. Легезою, адже дозвіл,
свідоцтво, ліцензія є результатом відповідної роботи органів публічної влади.
Публічні послуги також диференціюють за обсягом процедурних дій на:
– основні послуги, які надаються за заявами (видання посвідчення
мисливця; державна реєстрація права власності на нерухоме майно; видача
рішення про продаж земельної ділянки комунальної й державної власності);
– супутні послуги, що є окремими обов’язковими процедурами під час
надання основної адміністративної послуги, зокрема документальне оформлення
послуг (надання гірничого відводу на розробку родовищ корисних копалин
загальнодержавного значення, будівництво і експлуатацію підземних споруд та
інші цілі, не пов’язані з видобуванням корисних копалин; зміна записів у
«Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно», пов’язана з технічною
помилкою, що була допущена державним реєстратором прав на нерухоме майно;
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надання заявникам інформаційно-облікових бланків; реєстрація договорів,
дозволів (зняття з обліку реєстраційного тощо); застосування каналів зв’язку
(виконання запитів, що пов’язані з установленням місця проживання чи
знаходження родичів, розшуком); проведення огляду з наданням експертного
висновку щодо технічного стану зброї, приміщень, транспортних засобів;
– додаткові

послуги

(перегляд,

пошук,

копіювання

відомостей

із

«Державного земельного кадастру» про частину земельної ділянки, на яку
поширюється дія договору суборенди земельної ділянки, сервітуту; здійснення
практичної допомоги, консультування щодо приведення у відповідність з
визначеними

вимогами

документації

та

матеріально-технічної

бази

для

підприємницької діяльності, що пов’язана з реалізацією товарів) [114].
Публічні послуги за юридичними наслідками поділяють на:
– правонаділяючого характеру (видача дублікатів ліцензій на господарську
діяльність, пов’язану з уворенням архітектурних об’єктів; державна реєстрація
речового права іншого й обтяження права на нерухоме майно; видача дозволу на
роботи на землях, зайнятих морями);
– правоприпиняючого характеру (скасування запису «Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно», внесення запису про скасування державної
реєстрації прав на нерухоме майно; скасування дозволу на зберігання,
перевезення, придбання, реалізацію, виготовлення, використання матеріалів,
предметів дозвільної системи, на діяльність об’єкту дозвільної системи тощо);
– правообмежуючого характеру (погодження умов створення безпеки
зберігання об’єктів дозвільної системи чи вогнепальної зброї) [114].
За критерієм платності виокремлюють публічні послуги безплатні (за які не
стягується державне мито) та платні (державне мито стягується). Платними
послугами є: ліцензування експорту товарів; видача дозволів щодо перевезення
пасажирів на автобусних міжобласних маршрутах загального користування;
ліцензування діяльності з будівництва, проектування меліоративних систем, як
нових, так і реконструкції старих; ліцензування надання послуг щодо перевезення
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пасажирів, багажу залізничним транспортом, небезпечного вантажу; видача
сертифікату льотно-випробувального підрозділу заводу; видача патенту на
корисну модель і винахід тощо. Безкоштовними публічними послугами є: видача
свідоцтва щодо реєстрації фінансової установи; занесення інформації до реєстру
аудиторів про аудитора, який має право здійснювати аудиторські перевірки
фінустанов; занесення до державного реєстру фінансових установ інформації про
кредитні спілки тощо.
Адміністративної послуги за суб’єктом отримання диференціюють на [138]:
– послуги, що отримує юридична особа (видача свідоцтв на право
здійснювати нотаріальну діяльність тощо);
– послуги, які отримуює фізична особа (видача свідоцтв про державну
реєстрацію шлюбу тощо);
– змішані послуги, споживачем яких може бути як юридична, так і фізична
особи (кадастровий облік об’єктів нерухомого майна, реєстрація прав на нерухоме
майно тощо) [114].
За суб’єктом надання публічні послуги поділяє на:
– державні (надаються суб’єктами державної влади) (спеціальний дозвіл на
користування земельними надрами за наслідками продажу на аукціоні; гірничий
відвод на розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення,
будівництво й експлуатацію підземних споруд та інші цілі, не пов’язані з
видобуванням

корисних копалин

здійснюється

на

рівні уповноваженого

підрозділу «Державної служби геології та надр України»);
– муніципальні (надаються органами місцевого самоврядування, зокрема
ЦНАПами) (видача паспорта громадянина для виїзду за кордон; реєстрація місця
проживання фізичної особи тощо) [114; 322].
За територіальністю муніципальні послуги є окресленими у просторі
муніципальною територією, й вигоди від їхнього споживання відповідно
обмежуються територією. Субсидіарність стосується тільки певних видів
муніципальних послуг і пов’язана із солідарною відповідальністю влади та
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громади як первинного власника комунального майна і суб’єкт-об’єкта місцевого
самоврядування [265, с. 7].
Залежно від правової основи регламентації публічні послуги є такими, що:
– регламентуються законодавчими актами (Законами) (переоформлення
ліцензій на роботу з небезпечними відходами регламентовано Законом від
28. 02. 2001 р. № 183 «Про затвердження переліку окремих видів відходів як
вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню»);
– регламентуються підзаконними актами (актами

КМУ, Президента,

нормативними актами центральних органів виконавчої влади) (державна
реєстрація

земельної

ділянки

згідно

«Реєстру

адміністративних

послуг»

регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. №
1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» та
нормативним актом «Державного агентства земельних ресурсів України» від
01. 08. 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державним агентством земельних
ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг» [114].
За джерелом фінансування публічні послуги є такими, що:
– фінансуються коштами державного бюджету. За умови, якщо послуга
надається відповідним державним органом, то її фінансування повинно
здійснюватися коштами державного бюджету;
– фінансуються коштами місцевого бюджету. За умови, якщо надання
послуги

здійснюється

відповідними

територіальними

органами

місцевого

самоврядування, то фінансування повинно відбуватися на рівні місцевого
бюджету [114].
У сфері управління фінансами О. Ю. Оболенський та В. І. Горбатюк
виділяють адміністративні послуги за формою реалізації послуги, пов’язаних з
юридичним оформленням умов, що є необхідні для реалізації свобод і прав
громадян (ліцензування) [138].
За терміном надання публічні послуги бувають:
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– короткострокові (до 30 діб) (послуги, що можуть надаватися в електронній
формі та, які не потребують проведення додаткових експертиз). Наприклад,
рішення щодо видачі дозволу без проведення аукціону приймається протягом 60
днів після надходження заяви і відповідних документів у повному обсязі (для
вугільних шахт, що згідно законодавства відносяться до малих, – упродовж 30
днів);
– довгострокові (більше ніж 30 діб). Зокрема, термін щодо рішення про
видачу дозволу без проведення аукціону приймається упродовж 60 днів після
надходження заяви і відповідних документів у повному обсязі (для вугільних
шахт, що згідно законодавства відносяться до малих, – упродовж 30 днів) [114].
Розглянуті класифікації публічних послуг дозволяють зробити висновок про
те, що науковці диференціюють їх із позиції отримувачів послуг (за суб’єктами
отримання послуги); юридичної значущості держаних послуг; інтересу; точки
зору їхньої необхідності; потреби людини; за сферами їхнього здійснення; за
ініціативою фізичних та юридичних осіб; послуги, обов’язковість яких
встановлена законодавством, залежно від суб’єкта, що надає публічні послуги; за
владно-розпорядчою діяльністю органів державної влади (органів місцевого
самоврядування); за результатом видачі адміністративного акта; за змістом
адміністративної послуги; за обсягом процедурних дій; за юридичними
наслідками; за критерієм платності; залежно від правової основи регламентації; за
джерелом фінансування; за формою реалізації послуги; за терміном надання
тощо.
Проте, найчастіше публічні послуги поділяють за ознаками суб’єкта, що їх
надає: державні, управлінські, муніципальні, адміністративні, комунальні послуги
[30].
За результатами розгляду різних підходів до класифікацій публічних послуг
у медичній галузі, до основних ознак, що притаманні таким послугам, можна
віднести:
– надання в медичній галузі;
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– суб’єктами надання є державні та муніципальні органи влади;
– рівний доступ до надання послуг як фізичних, так і юридичних осіб, які
мають на це право;
– ініціативу

отримувача

послуги,

тобто

добровільність

звернення

отримувача за послугою;
– обов’язкове законодавче визначення повноваження органу публічної
влади щодо надання відповідної послуги (лише в разі нормативного закріплення
повноваження на надання послуги або в установленому порядку делегування
повноважень під відповідальність органу влади, що їх делегував, можливе її
надання);
– нормативне регулювання процедури надання послуг: термінів та порядку
розгляду заяви, підстав відмови у наданні послуги, термінів оскарженя відмови в
наданні послуги тощо;
– безпосередня участь суб’єктів надання публічних послуг у медичній галузі
в межах наданих законодавчо їм повноважень чи в порядку виконання
делегованих повноважень під відповідальність органу влади, що делегував їх, у
наданні цих послуг.
Аналіз
запропонувати

існуючих
наступну

класифікацій

публічних

послуг

класифікацію

публічних послуг,

дозволяє
що

нам

надаються

суб’єктами публічної адміністрації у медичній галузі [35].
За результатом видачі адміністративного акта надаються:
– дозволи (на випуск лікарського засобу (виробництво лікарського засобу
(промислового); на випуск / реалізацію серії лікарського засобу (для імпорту
лікарських засобів (окрім активних фармацевтичних інгредієнтів), дозволених до
імпорту; на ввезення (вивезення), транзит через територію України прекурсорів і
психотропних речовин, наркотичних засобів);
– ліцензії (на виробництво лікарських засобів, роздрібну й оптову торгівлю
лікарськими

засобами,

імпорт

фармацевтичних інгредієнтів);

лікарських

засобів

(окрім

активних
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– дозволи на медичну практику, які здійснюються шляхом ліцензування
професії медичних і фармацевтичних працівників).
За обсягом процедурних дій:
– основні послуги, які надаються за заявою (ліцензія на провадження
господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, роздрібної, оптової
торгівлі лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів тощо; ліцензія на право
провадження господарської діяльності фармацевтичних і медичних працівників);
– супутні послуги, що передбачені як обов’язкові окремі процедури у
процесі

здійснення

основної

публічної

послуги,

зокрема

документальне

оформлення послуг (зміна записів «Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Реєстру лікарів, які
отримали ліцензію на провадження професійної діяльності», «Державного реєстру
лікарських засобів України», «Реєстру акредитованих закладів охорони здоров’я»;
надання заявникам бланків інформаційно-облікового характеру: реєстрація
дозволів на випуск лікарських засобів (промислового виробництва лікарських
засобів; на реалізацію (випуск) серії лікарського засобу (для імпорту лікарських
засобів (окрім активних фармацевтичних інгредієнтів), дозволених до імпорту; на
ввезення

(вивезення),

транзит

через

територію

України

прекурсорів

і

психотропних речовин, наркотичних засобів (зняття з реєстраційного обліку
тощо); проведення огляду з наданням експертного висновку про відповідність
системи забезпечення якості лікарських засобів, матеріально-технічної бази,
технічних засобів встановленим вимогам;
– додаткові послуги (надання практичної допомоги щодо приведення
документації та матеріально-технічної бази у відповідність із встановленими
вимогами для підприємницької діяльності, що пов’язана з реалізацією лікарських
засобів; залучення електронних ресурсів до процедури подачі ліцензійних
документів та видачі ліцензії тощо).
За юридичними наслідками публічні послуги в медичній галузі можуть бути:
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– правонаділяючі (видача дозволу на випуск лікарських засобів (для
виробництва лікарських засобів (промислового), на ввезення (вивезення)
лікарських засобів тощо);
– правоприпиняючі (анулювання ліцензії на здійснення господарської
діяльності з медичної практики; анулювання ліцензії на здійснення господарської
діяльності з вирощування рослин, вміщених до переліку прекурсорів і
психотропних речовин, наркотичних засобів та з виготовлення, розроблення,
виробництва, перевезення, зберігання, реалізації, придбання, вивезення з
території України, ввезення на територію України, знищення та застосування
прекурсорів і психотропних речовин, наркотичних засобів, включених до
переліку);
– правообмежувальні (провадження контролю за дотриманням суб’єктами
господарювання медичної галузі Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності; узгодження умов забезпечення безпеки зберігання лікарських засобів
тощо).
За критерієм платності публічні послуги в медичній галузі поділяються
на:
– платні;
– безкоштовні.
За суб’єктом отримання:
– фізичні та юридичні особи приватного права;
– юридичні особи публічного права.
За правовою регламентацією:
– регламентуються законодавчими актами: (Законами), зокрема підставою
для оформлення ліцензії є положення Закону «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Законом «Про місцеві державні адміністрації»
регламентується діяльність місцевих державних адміністрацій сфери охорони
здоров’я;
– підзаконними актами (актами Президента, КМУ, нормативними актами
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центральних органів виконавчої влади) (наприклад акредитація закладу охорони
здоров’я відбувається на основі Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» від 15 липня
1997 р. № 765).
За суб’єктом надання можна диференціювати на суб’єктів публічної
адміністрації:
– органами державної влади (МОЗ України, «Держлікслужба України»);
– юридичні особи публічного права, що не володіють статусом органа
публічної влади (державні підприємства, установи);
– органи місцевого самоврядування;
– юридичні

особи

приватного

права

(приватне

підприємство

Консалтинговий науково-дослідний центр «ПОЛІТОКС», ТОВ «Український
центр медичної сертифікації та прогнозування»).
За джерелом фінансування публічні послуги в медичній галузі поділяються
на такі:
– фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Якщо послуга
надається відповідним державним органом, її фінансування має здійснюватися за
рахунок державного бюджету;
– фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Якщо послуга
надається відповідними територіальними органом місцевого самоврядування,
фінансування має здійснюватися на рівні місцевого бюджету.
На підставі адміністративного акта здійснюється:
– реєстрація (з веденням реєстрів: «Єдиний державний реєстр юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; «Реєстр лікарів,
які отримали ліцензію на провадження професійної діяльності»; «Державний
реєстр лікарських засобів України»; «Реєстр акредитованих закладів охорони
здоров’я») фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб; відомостей про
державну реєстрацію припинення юридичної особи; лікарів, які отримали
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ліцензію

на

провадження

професійної

діяльності;

лікарських

засобів;

акредитованих закладів охорони здоров’я тощо;
– рішення (про видачу ліцензії певному ліцензіату на провадження
господарської діяльності; про анулювання ліцензій на провадження господарської
діяльності щодо видачі сертифіката; про продовження дії ліцензії на новий термін
та застосування відповідних санкцій).
Висновки до розділу 2
1. Аналіз

нормативно-правого

регулювання

медичної галузі України

дозволяє дійти висновку, що публічні послуги у цій галузі суспільних відносин
надаються різноманітним колом уповноважених суб’єктів публічної адміністрації
шляхом реалізації владних повноважень із ліцензування, акредитації закладів
охорони здоров’я, ліцензування лікарів, стандартизації та сертифікації.
2. Здійснений аналіз доктринальних підходів щодо визначення поняття
«публічні послуги», дало підстави надати авторське визначення поняття
«публічних послуг в медичній галузі» під яким пропонується розуміти
регламентовану нормами права суспільно значущу діяльність суб’єктів публічної
адміністрації у медичній галузі спрямовану на задоволення суспільних інтересів,
інтересів фізичних та юридичних осіб як ініціаторів отримання публічних послуг
у медичній галузі України.
3. Встановлено особливості надання публічних послуг у медичній галузі
України. Ними є: обов’язкове законодавче визначення суб’єктів надання послуги;
безпосередня участь суб’єктів у наданні публічних послуг; періодичність
звернення за послугою та її надання; заявний характер отримання послуги;
нормативне врегулювання процедури надання послуги; наявність відповідної
матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, умов щодо контролю
якості лікарських засобів; обов’язкова перевірка суб’єкта господарювання щодо
видачі ліцензії з подальшим контролем здійснення діяльності тощо.
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4. Основними суб’єктами публічної адміністрації надання публічних послуг
у медичній галузі України є: МОЗ України; «Державна служба України з
лікарських засобів та контролю за наркотиками»; «Державний експертний центр
МОЗ України»; «Український медичний центр сертифікації»; ДП «Державний
науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»; ДП «Центральна
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції»; ДП
«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»; ДП
«Український фармацевтичний інститут якості»; Консалтинговий науководослідний центр «ПОЛІТОКС»; ТОВ «Український центр медичної сертифікації
та прогнозування» та підпорядковані структурні підрозділи .
5. Запропоновано класифікацію публічних послуг, що надаються суб’єктами
публічної адміністрації в медичній галузі України за такими критеріями:
– результатом видачі адміністративного акта (дозволи, ліцензії);
– обсягом процедурних дій (основні послуги, які надаються за заявами,
супутні послуги, додаткові послуги);
– юридичними

наслідками

(правонаділяючі,

правоприпиняюч,

правообмежувальні);
– критерієм платності (платні, безкоштовні);
– суб’єктом отримання (фізичні та юридичні особи приватного права,
юридичні особи публічного права);
– правовою

регламентацією

(регламентуються

законодавчими

та

підзаконними актами;
– за суб’єктом надання: органи державної влади; органи місцевого
самоврядування; юридичні особи публічного права, що не володіють статусом
органа публічної влади (державні підприємства, установи); юридичні особи
приватного права);
– за джерелом фінансування (за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів);
– на підставі адміністративного акта (реєстрація, рішення).
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РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У
МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
У розділі розглянуто зарубіжний досвід надання публічних послуг у
медичній галузі: підходи до класифікації публічних послуг та принципи
надання публічних послуг; ліцензування здійснення лікувальної діяльності;
акредитація

закладів

охорони

здоров’я.

Запропоновано

заходи

удосконалення організаційно-правових засад надання публічних послуг у
медичній галузі.
3. 1 Зарубіжний досвід надання публічних послуг у медичній галузі
Кожна розвинута країна світу накопичила власний досвід здійснення
адміністративних реформ та надання публічних послуг, зокрема в медичній
галузі, що зумовлено безпосередньо політичними, історичними, правовими,
місцевими та культурними особливостями. Європейські стандарти належного
урядування в діяльності органів публічної адміністрації нами розглянуто у [27].
Розкриємо європейський підхід класифікації публічних послуг. Так, за
суб’єктом надання публічні послуги диференціюють на послуги:
– що надаються урядом або державним сектором (ліцензування);
– що надаються приватним сектором, але фінансуються урядом (70 %
соціальних послуг у Німеччині надаються недержавним сектором коштами
держави або органів місцевого самоврядування);
– що не надаються ні органами влади, а ні за умови, що вони фінансуються
урядом, але які з соціальних і політичних причин є предметом спеціального
регулювання, що виходить за рамки, визначені для більшості секторів економіки
(регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері комунальних
послуг) [3].
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Принциповою відмінністю публічних послуг, що надають державні органи,
та послуг приватного сектора є те, що останній намагається розширити
максимально їх прелік, а асортимент послуг, які надають державні органи,
повинен ґрунтуватися на принципі протилежному – держава надає лише ті
послуги, які не повинний, чи не може надавати приватний сектор [316, с. 16].
За суспільним значенням публічні послуги диференціюються на послуги
загального інтересу (англ. – services of general interest) та послуги загального
економічного інтересу (англ. – services of general economic interest) [126; 341].
Зміст публічних послуг розкривається через їхні ключові елементи: домінантний
елемент – громадськість, матеріальний– спеціальне регулювання публічними
законами, функціональний – загальний інтерес [338].
Суб’єкти надання послуг загального економічного інтересу мають їх
забезпечувати для кожного споживача, що звернувся до них. За умови збитковості
такої діяльності для них передбачається фінансова компенсація [340].
Аналіз досвіду країн Європи щодо законодавчого урегулювання процедури
надання публічних послуг органами місцевого самоврядування громадянам
дозволяє дійти висновку, що в переважної більшості країн існують кодифіковані
акти, що ефективно й детально регламентують процедуру діяльності органів
місцевої влади в частині їхніх взаємовідносин із юридичними та фізичними
особами. Так, у Австрії – «Загальний закон про адміністративну процедуру»,
Естонії – закони щодо адміністративної процедури, Польщі – «Кодекс
адміністративного провадження» [85].
У Латвії, Польщі, Чехії, Угорщині відповідно до закону «Про місцеві органи
влади» органи місцевого самоврядування мають право самостійно здійснювати
організацію та фінансування муніципальних послуг [284].
Законодавство європейських країн, зокрема Угорщини, диференціює
муніципальні послуги на обов’язкові та не обов’язкові. Так, у законі Угорщини
№ LXV [334] послуги обов’язкові диференціюють на: послуги 1-ї категорії, що
надаються в усіх населених пунктах (водозабезпечення, загальна освіта, базові
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соціального забезпечення та охорони здоров’я, утримання місцевих кладовищ і
доріг, освітлення вулиць, захист прав національних й етнічних меншин) та
послуги 2-ї категорії, що окреслюються законом «Про місцеві органи влади» та
надаються в населених пунктах із великою кількістю населення [297, с. 421].
Фінансування таких послуг здійснюється з державного бюджету.
Законодавство європейських країн регламентує ряд послуг, які обов’язково
надають органи місцевого самоврядування, зокрема:
– захист оточуючого середовища;
– місцевий розвиток;
– керівництво житловим фондом;
– керівництво водозабезпеченням та водними ресурсами;
– утримання місцевих доріг та місць загального користування, системи
каналізації, муніципальних кладовищ;
– робота громадського місцевого транспорту;
– діяльність пожежної охорони;
– забезпечення безпеки громадян;
– постачання енергоносіїв;
– управління закладами освіти;
– послуги соціального забезпечення та охорони здоров’я;
– захист прав меншин тощо [297, с. 422].
У вітчизняному законодавстві поняття «публічні послуги» збігається із
аналогічним у європейському. У його визначенні прослідковується суспільно
значущий характер діяльності з надання таких послуг, наголошується на
диверсифікації суб’єктів надання послуг (держава, приватний сектор) та на тому,
що послуги можуть здійснюватися як за кошти держава, так і безоплатно.
Зауважимо, що в усіх сучасних моделях охорони здоров’я існує п’ять
механізмів, що забезпечують якість надання медичної допомоги: обов’язкове
ліцензування закладів охорони здоров’я; їхня акредитація і сертифікація (існує як
обов’язкова, так і на добровільній основі); стандартизація (переважно в
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національних стандартах та клінічних протоколах передбачені дві категорії
критеріїв – обов’язкові та бажані); безпосередньо контроль якості, що враховує
внутрішній і зовнішній аудит [141].
Перейдемо до розкриття видів публічних послуг, які існують у медичній
галузі зарубіжних країн.
Домінантним завданням органів територіального самоврядування в Польщі
(гміна, повіт, воєводство) є організація надання публічних послуг для населення.
Органи влади мають організувати надання таких послуг, проте не зобов’язані їх
надавати самостійно. З цією метою вони укладають контракти з неурядовими
організаціями або суб’єктами господарювання [45, с. 101].
Отже, в Польщі при наданні публічних послуг дотримуються принципу
субсидіарності (максимальна компетентність органу, що є найближчим до
громадян), що є домінантним, а також принципу унітарного характеру держави та
компліментарності (взаємозв’язок та взаємодоповнення органів влади) тощо [25].
У 2011 р. у Польщі з’являється новий закон «Про лікувальну діяльність».
Прийняття

цього

документа

безпосередньо

пов’язують

із

необхідністю

упорядкування суб’єктів, що входять до системи охорони здоров’я Польщі. Новий
закон прийшов на зміну закону «Про медичні установи». Відповідно до нового
закону, по-іншому починають визначати суб’єктів, що здійснюють лікувальну
діяльність. Їх стали поділяти на лікувальні суб’єкти (підприємства, самостійні
державні установи медичного забезпечення, бюджетні одиниці, дослідницькі
інститути, фонди і товариства, костели, церковні юридичні особи, релігійні союзи
тощо) та професійну практику (лікар, лікар-стоматолог, акушерка, медсестра). У
свою чергу, професійна практика буває індивідуальна, індивідуальна практика
виключно на місці виклику, індивідуальна спеціалізована, індивідуальна
спеціалізована виключно на місці виклику, індивідуальна практика або
індивідуальна спеціалізована практика на підприємстві лікувального суб’єкта на
основі договору, групова практика [47].
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У Польщі існує «Національний фонд здоров’я», що є монополістом, який
заключає договори про медичні та оздоровчі послуги із суб’єктами, що їх
здійснюють. Головним органом Фонду є Рада, що створюється прем’єр-міністром
на 5-річний термін. Голова Ради також назначається прем’єр-міністром, але за
рекомендацією міністра охорони здоров’я та з урахуванням членів Ради. Така
Рада на чолі з головою існує в кожному воєводстві країни. Головними завданнями
«Національного фонду здоров’я» є: проведення конкурсів (тендерів); надання
договорів на здійснення медичних послуг, здійснення контролю їхнього
виконання; виконання медичних програм; контроль якості медичних послуг [47].
Отже, можемо зробити висновок про те, що «Національний фонд здоров’я»
в Польщі є тим органом, який діє від імені держави та надає публічні послуги в
медичній галузі Польщі.
Водночас, у законі «Про місцеві органи влади» Польщі вказано про те, що
органи місцевої влади можуть самостійно розв’язувати проблеми місцевого
значення, зокрема й питання щодо задоволення потреб населення шляхом
організації та надання муніципальних послуг [52, с. 153].
Найпоширенішими в Польщі є самостійні державні установи медичного
забезпечення, що здійснюють медичні послуги. До прийняття нового закону «Про
лікувальну діяльність» ці установи створювались міністром або центральним
органом

урядової

самоуправління,

адміністрації,

державними

воєводою,

медичними

одиницями

навчальними

територіального
установами

або

навчальними установами, що здійснюють дослідження в медичній галузі. Разом із
суб’єктами, що є бюджетними одиницями, вони належать до сектора публічних
фінансів. Самостійні державні установи медичного забезпечення в Польщі з
позиції Громадянського кодексу є підприємцями, але не є підприємцями з позиції
закону про свободу економічної діяльності, що дає їм можливість діяти без запису
в «Реєстрі підприємців». Також установи мають діяти з урахуванням принципів
публічного права [47].
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Отже, ця ситуація свідчить про те, що медичні установи в Польщі раніше не
мали права працювати без відповідного дозволу публічного органу, хоча така
діяльність не реєструвалась.
Державні лікарні у Польщі можуть працювати як незалежний заклад
охорони здоров’я, медичного інституту чи корпорації – як комерційна компанія,
що має або усі, або більшість акцій, отже повну незалежність від держави чи
органів місцевого самоврядування [140].
Підприємці, як лікувальні суб’єкти, є фізичними особами, що здійснюють
економічну діяльність, юридичними особами (товариства і організації) та
організаційними одиницями, що не є юридичними особами, але за якими окремий
закон закріплює юридичну правоздатність. Державні суб’єкти можуть створити
лікувальний суб’єкт виключно в формі організації або бюджетної одиниці, а
суб’єкти приватного права не обмежені формою господарювання.
Лікувальний суб’єкт виключно в формі товариств чи бюджетної одиниці
можуть створювати:
– казначейство країни, яке представляє: міністр, центральний орган
урядової адміністрації, воєвода;
– територіальна одиниця самоуправління.
Початок

діяльності

самостійних

державних

установ

медичного

забезпечення та установ, що створюються в формі товариств, можливий лише
після запису в «Реєстр суб’єктів, що здійснюють лікувальну діяльність» [47].
Професійна практика диференціюється на професії і форми виконання
діяльності. Праця лікарів вважається такою, що виконується поза межами
лікувального суб’єкта та регулюється законом «Про свободу економічної
діяльності» (2004 р.). Це свідчить про те, що діяльність лікаря може відбуватися
лише після запису в «Реєстрі регульованої діяльності». Вона здійснюється в формі
економічної діяльності (індивідуальна практика) та в формі товариства (просте,
повне, партнерство товариське, отже групова практика). Лікарі, що здійснюють
індивідуальну

практику,

і

просте

товариство

реєструються

в

«Реєстрі
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економічного обліку», а повні й партнерські товариства в «Національному
судовому реєстрі». Крім цього, лікар має зробити записи в «Реєстрі суб’єктів, що
здійснюють лікувальну діяльність» [47].
Державні адміністрації на рівні воєводства серед інших завдань здійснюють
ведення «Реєстру закладів охорони здоров’я»; приймають рішення щодо внесення
(вилучення)

з

«Реєстру

закладів

охорони

здоров’я»

(громадських

чи

негромадських); утворення публічних закладів охорони здоров’я у випадках,
встановлених законом «Про санітарну інспекцію»; рекомендаційні оцінки рішень
органів територіального самоврядування на рахунок ліквідації або реорганізації
закладів охорони здоров’я. Воєводське самоврядування, самоврядування на рівні
повіту та самоврядування на рівні гміни в галузі охорони здоров’я виконують
функції

засновника

громадських

закладів

охорони

здоров’я

(прийняття

колективних рішень щодо створення та ліквідації, реорганізації) [271].
У Польщі лікувальна діяльність реєструється в кількох реєстрах: самостійні
державні установи медичного забезпечення та установи, що створюються в формі
товариств, – у «Реєстрі суб’єктів, що здійснюють лікувальну діяльність»;
діяльність лікаря може відбуватися лише після запису в «Реєстрі регульованої
діяльності»; лікарі, що здійснюють індивідуальну практику, і просте товариство –
в

реєстрі

економічного

обліку,

а

повні

й

партнерські

товариства

в

«Національному судовому реєстрі» [47].
Від надавача медичних послуг у Польщі вимагається забезпеченість
сучасною апаратурою, наявність сертифіката якості ISO-9000 чи сертифіката про
акредитацію [310].
Органом, який видає ліцензії на відкриття аптеки, її заміну, на внесення змін
або

анулювання

ліцензії

здійснюється

«Фармацевтичним

інспектором

воєводства» («Voivodeship Pharmaceutical Inspection»). Ліцензію на відкриття
аптеки отримати можуть лише громадянин Польщі з фармацевтичною освітою
(магістр фармації). У Польщі існує «Реєстр виданих інспекцією ліцензій» [48,
с. 110].
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В аптеках Польщі лікарські засоби можуть реалізовуватися лише за умови,
якщо вони пройшли вхідний посерійний контроль відповідального підприємства.
Оптова

торгівля

лікарськими

засобами

відповідно

до

розділу

VI

«Фармацевтичного закону Польщі» може здійснюватися лише оптовими
компаніями. Ця діяльність підлягає ліцензуванню. Право реалізації психотропних
лікарських засобів можливо за наявності спеціального дозволу. Незаконне
виробництво, обіг незареєстрованих чи прострочених лікарських засобів,
господарська діяльність без ліцензії в Польщі караються штрафом, обмеженням
чи позбавленням волі терміном до 2-х років [48, с. 111–112.].
В Польщі аптеки також працюють на основі ліцензії, яка заноситься у
відповідний реєстр.
У Німеччині існує федеративний рівень влади, а тому кожна із земель має
свої органи державної влади (виконавчої, законодавчої, судової). Громади
вирішують понад 80 % питань громадян, які звертають за послугою в органи
влади [83, с. 29]. У цій країні також одним із принципів надання публічних послуг
у медичній галузі є принцип субсидіарності.
Дуже важливим є те, що медична діяльність у Німеччині регламентується
недержавними громадськими організаціями («Німецька лікарська палата») [307].
Міністерство охорони здоров’я і соціального розвитку в Німеччині не втручається
в діяльність окремих медичних закладів і не здійснює контроль за ними. Цей
обов’язок відповідно до V закону «Про лікувальні професії» передано до
лікарських палат, асоціаціям лікарів лікарняних кас та лікарняним касам [268].
Німецька лікарська палата вирішує питання атестації, сертифікації лікарів,
розробляє багаторівневі стандарти, протоколи, методичні рекомендації, здійснює
контроль їхнього виконання тощо. Обов’язковим є для кожного лікаря членство в
палаті [92].
Серед завдань «Земельної лікарської палати» є видача сертифікатів лікарям;
здійснення контролю і сертифікації неперервної освіти лікарів-спеціалістів. До
приватної практики в Німеччині допускається лікар, який отримав:
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– диплом про вищу освіту;
– дозвіл на лікарську діяльність у Німеччині (акредитацію здійснює
«Земельна лікарська палата»);
– сертифікат лікаря-спеціаліста (надає лікарська палата);
– дозвіл «Асоціації лікарів лікарняних» кас щодо лікарської діяльності в
приватній практиці (ліцензія).
Правові основи ведення приватної практики прописані у V законі «Книги
земельних законів про лікувальні спеціальності» [268].
У Німеччині на законодавчому рівні визначено вимоги проходження
медичними закладами сертифікації на відповідність міжнародним стандартам
серії ISO 9001. Так, усі державні й недержавні клініки країни зобов’язані мати
власну систему контролю якості, а 99 % із них обирали впровадження системи
управління якістю відповідно до вимог ISO 9001 [147].
Програми акредитації в Німеччині здійснюють «Асоціація лікарняних кас»
(«Arbeitsgemeinschaftder Spitzenverbande der Krankenkassen», ASK) та «Німецька
медична асоціація» («Bundesarztekammer», ВАК). Домінантним аспектом їхньої
діяльності є створення «Організації з доступності якісної медичної допомоги в
лікарнях» («Collaboration of federal medical chamber, insurers, nursesand hospital
societes», КТQ). Основними принципами програми акредитації є добровільність,
спрямованість як на пацієнта, так і на персонал лікувального закладу. Акредитації
лікувального закладу передує чітко структурований та організований процес
самооцінки, що здійснюється на основі спеціально розроблених стандартів [19,
с. 88 ].
Отже, у Німеччині суб’єктами надання публічних послуг є недержавні
громадські

організації

(«Німецька

лікарська

палата»,

«Асоціація

лікарів

лікарняних кас» та лікарняні каси).
З 1990-х рр. у Німеччині почали працювати «універсами послуг», у яких
громадяни країни незалежно від місця проживання, реєстрації можуть одержати
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ту чи іншу адміністративну послугу (отримання паспорта, реєстрації бізнесу)
упродовж дня [145].
До обов’язків «Організації з оцінювання лікарів» та «Об’єднаної комісії з
акредитації лікарень» у США входить перевірка і визначення якості наданої
допомоги хворому. Домінантним інструментом оцінки якості є стандарти
медичної допомоги, що оцінюються за допомогою аудиту медичних процедур,
коли від лікарні вимагається сертифікат і/чи ліцензія державного зразка [280,
с. 129]. У США лікар після отримання ліцензії має щорічно чи кожні 2 роки
проходити перереєстрацію в «Медичному борді» (ліцензійний орган), що
створюється в кожному штаті згідно прийнятого у ньому «Акту про медичну
практику» («Medical Practice Act»). Це свідчить про те, що діє принцип
субсидіарності.
Повноваженнями органу ліцензування є:
– розгляд, вивчення скарги та/чи звіту, який отримано від пацієнтів, органів
ліцензування інших штатів, фахівців у галузі охорони здоров’я, недержавних
організацій

і

державних

органів

щодо

можливої

непрофесійності

чи

некомпентентності лікаря;
– проведення процедури слухання (лікар володіє правом на справедливий і
відповідний розгляд його справи);
– вживання заходів до лікарів, що порушили закон: призупинення чи
обмеження ліцензії, випробувальний термін, відкликання ліцензії, публічна
догана, штраф [105, с. 47–349].
Для отримання ліцензії необхідно скласти чотири тести USMLE (United
States Medical Licensing Exam), що мають оцінити здібності вирішувати проблеми.
Лікарі, які володіють міжнародним медичним ступенем (International Medical
Graduates) мають отримати сертифікат «Освітньої комісії для іноземних лікарів»
(«Educational Commission for Foreign Medical Graduates»). У деяких штатах до
кандидатів на отримання медичної ліцензії існують додаткові вимоги [314, c. 104].
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Медичні «борди» здійснюють функції архіву існуючої інформації щодо
лікарів, надають споживачам, які шукають лікарів-спеціалістів, інформаційні
послуги, зокрема щодо статусу лікарської ліцензії (наявність дисциплінарних
стягнень,

дисциплінарних

провадження

щодо

конкретного

лікаря,

обвинувачувальних вироків з кримінальних справ; чи є санкції, накладені
лікарнями та рішення щодо непрофесійної діяльності).
У США «призупинення ліцензії» використовується автоматично в усіх
галузях ліцензування за умови виявлення порушення законодавства. Одночасно з
цим ставиться вимога усунення невідповідностей ліцензійним умовам. До того, як
ліцензія буде анульована, інформація вноситься до реєстру органу ліцензування
[323, с. 166]. У цій країні існує три некомерційні професійні товариства лікарів,
що

об’єднують

лікарів

різних

спеціальностей

та

офіційно

здійснюють

сертифікацію і ресертифікацію лікарів. Серед них «Американська рада медичних
спеціальностей» (має 20 відділень) у обов’язковому порядку сертифікує лікарів
ряду американських лікарень та шпиталів, страхових медичних компаній та
окремих пацієнтів. Вона охоплює близько 85 % всіх лікарів у США 145
спеціальностей. «Американське бюро остеопатичної асоціації» об’єднує 47 тис.
лікарів-остеопатів і здійснює сертифікацію. «Американська рада лікарів різних
спеціальностей Американської асоціації лікарів» є офіційним сертифікаційним
органом. Вона є некомерційним об’єднанням 16 спеціальних професійних
відділень, які здійснюють у США і Канаді первинну сертифікацію і повторну
ресертифікацію лікарів із 14 медичних спеціальностей [296, с. 63].
У США національна некомерційна організація «Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organization» (JCAHO) є національним органом із
акредитування, що здійснює незалежне зовнішнє оцінювання та публічно
підтверджує досягнення акредитаційних стандартів тим чи іншим медичним
закладом [332].
У США існують національні акредитаційні стандарти (JCI), що розроблені
професійним співтовариством різних країн світу для оцінки якості роботи
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лікарень, клінічних лабораторій, амбулаторних організацій, реабілітаційних
центрів, організацій із медичного транспорту, окремих медичних послуг [80].
Суб’єктами

надання

публічних

послуг

є

державні

(«Медичний

борд»,

«Національний орган із акредитування») та недержавні організації (некомерційні
професійні товариства лікарів).
У Великій Британії ліцензування лікарів здійснює «Загальна медична рада»
(«General Medical Council»). Відповідно до діючого у країні законодавства,
надання медичної допомоги пацієнтам не залежить від наявності або відсутності
ліцензії. Проте лікарі, які не мають лікарської ліцензії, не можуть вимагати оплати
за лікування в суді, виписувати на медичні препарати рецепти та працювати
лікарем як у державних лікарнях, так й інших громадських установах. Лікарів, що
мають ліцензію, вносять до онлайн-реєстру. До того ж, у Великій Британії лікар
повинен поновлювати ліцензію регулярно (кожні 5 років), при цьому
підтверджуючи свою відповідність кваліфікаційним вимогам. За надання ліцензій
та реєстрацію з лікаря, а також із лікарів, яким була надана ліцензія чи реєстрація
у «Загальній медичній раді», щорічно стягуються внески. Несплата внеску може
спричинити відкликання ліцензії і реєстрації [314, c. 103].
Рішення про анулювання або зупинення ліцензії можна оскаржити
упродовж 21 дня [122].
У Великій Британії з 2009 р. існує «Комісія з якості медичної допомоги»,
яка самостійно не здійснює акредитаційних інспекцій. З метою гарантування
якості постачальниками медичних послуг, що відповідають базовим стандартам
якості, реєструє їх та здійснює постійний аналіз і надає Парламенту щорічний
звіт. Успішно пройдена акредитація є додатковим балом для реєстрації медичного
закладу. Акредитація лікарень та медичних закладів здійснюється незалежними
кваліфікованими експертами з акредитації у складі регіональних органів
(агентств) акредитації для кожного окремого регіону. Ця схема відбувається на
добровільній основі [331].

181

Керівними органами системи охорони здоров’я Великій Британії введені
місцеві системи акредитації. Вони оцінюють якість роботи лікарів загальної
практики [339].
Регіональні органи охорони здоров’я уклали свої системи акредитації.
Спочатку діяльність із акредитації планували як добровільну. Але, якщо
відповідність стандартам акредитації сприймається як державна підтримка, то
акредитація може стати обов’язковою і регульованою. Нещодавно заснована у
Великій Британії «Комісія з поліпшення охорони здоров’я» має майже
незалежний статус, як і сама система зовнішнього інспектування не піддається
управлінню на урядовому рівні [14].
Як стверджує Т. М. Ямненко, у Великій Британії «United Kigdom
Accreditation Forum» – волонтерська мережа організацій, що підзвітна уряду,
через незалежне зовнішнє оцінювання публічно підтверджує досягнення
акредитаційних стандартів тим чи іншим закладом [332].
Зауважимо, що у Великій Британії планується ввести систему примусової
інспекції, що не передбачає стандартів, але буде здійснювати узагальнення
результатів у формі звіту щодо якості роботи. Але, питання про те, чи стане цей
звіт надбанням громадськості, залишається відкритим [14].
У Великій Британії ліцензування лікарської діяльності здійснює «Загальна
медична рада» і воно є добровільним. Таке ставлення у країні й до акредитації
лікарень та медичних закладів. Воно переважно здійснюється незалежними
кваліфікованими експертами з акредитації у складі регіональних органів
(агентств) акредитації для кожного окремого регіону (принципи субсидіарності та
компліментарності).
У 1992 р. Радою міністрів Франції була прийнята «Хартія про надання
державних послуг». Саме в ній сформульовані основні принципи регулювання
роботи державної служби: рівності; об’єктивності та наступництва; дії на вимоги
населення, появу в споживачів нових потреб і запитів, необхідність підзвітності та
прозорості, доступності й простоти [115].
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У Франції «Національне агентство з акредитації та оцінки охорони
здоров’я» практично є незалежним від уряду. У країні існує заснована на
стандартах акредитаційна система, що передбачає обов’язкову в ній участь.
Проте, водночас вона не здійснює однозначну оцінку (результати акредитації
узагальнюються в формі розлогого звіту щодо якості роботи) [14].
Метою створення «Національного органу з питань охорони здоров’я» (HAS)
є покращення безпеки й якості охорони здоров’я у Франції. Орган об’єднав кілька
окремих організацій, що відповідали свого часу за різні аспекти поліпшення
якості галузі охорони здоров’я населення. Наприклад: розробка рекомендацій та
настанов, акредитація організацій охорони здоров’я та медичних працівників,
інформування постачальників медичних послуг та населення щодо питань якості
медичної допомоги. «Національний орган з питань охорони здоров’я» є
незалежною некомерційною публічною науковою організаціюєю і має певну
фінансову автономію. У його структуру входить декілька департаментів: оцінки
технологій охорони здоров’я; акредитації медичних організацій і працівників;
інформаційний; розробки рекомендацій та настанов тощо [19; 332].
Згідно з французьким «Кодексом громадської охорони здоров’я» лікарські
засоби на території країни дозволяється реалізовувати лише за існування
маркетингової

ліцензії,

реєстрації

(для

гомеопатичних

засобів,

які

розповсюджуються під груповою назвою), чи за існування маркетингової ліцензії
країни-члена Європейської економічної зони. Виняток складають незареєстровані
лікарські засоби, які отримують для тимчасового використання. Такий дозвіл
навидає «Національне агентство з безпеки лікарських засобів і продуктів для
здоров’я» («Agence Nationale de Sécurité de Médicament et des Produits de Santé»).
Ліцензія на роботу аптеки надається лише особі з фармацевтичною вищою
освітою, яка зареєстрована в «Французькому фармацевтичному ордені» («L'Ordre
national des pharmaciens») [142].
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У

Франції

«Національний

орган

з

питань

охорони

здоров’я» та

«Національне агентство з безпеки лікарських засобів і продуктів для здоров’я» є
тими органами, які надають публічні послуги в медичній галузі.
У Республіці Білорусь основними об’єктами стандартизації в охороні
здоров’я є: організаційні технології, медичні послуги – технологія їх надання та
їхня якість; кваліфікація медичного, фармацевтичного та допоміжного персоналу;
виробництво, умови реалізації, якість лікарських засобів і медичної техніки;
обліково-звітна документація; інформаційні технології; економічні аспекти
охорони здоров’я [290].
Ліцензування діяльності в галузі охорони здоров’я в Республіці Білорусь
здійснюється відповідно до Указу Президента від 1 вересня 2010 р. № 450 «Про
ліцензування окремих видів діяльності».
«Управління по ліцензуванню Міністерства охорони здоров’я» – це
державний орган, який здійснює ліцензування медичної діяльності (за видами
робіт і послуг); ліцензування фармацевтичної діяльності (за видами робіт і
послуг); ліцензування діяльності, що пов’язана з поширенням психотропних
речовин та їх прекурсорів, наркотичних засобів (за видами робіт і послуг), а також
формує та веде реєстри ліцензій на ліцензовані Міністерством види діяльності
[124].
З 1 березня 2016 р. ліцензію на виконання окремих видів діяльності є
безстроковою

(згідно

з

Наказом

Президента

Республіки

Білорусь

від

26. 11. 2015 р. № 475). Медична діяльність, що здійснюється державними
закладами охорони здоров’я та «Білоруським Товариством Червоного Хреста»,
більше не вимагає наявності ліцензії. При цьому законодавством мають бути
встановлені інші спеціальні вимоги до таких організацій. У приватних
підприємствах всі медичні працівники мають володіти ліцензіями [276].
Національна система акредитації Республіки Білорусь діє відповідно до
Закону Республіки Білорусь «Про оцінку відповідності технічним вимогам та
акредитації органів з оцінки відповідності» від 24 жовтня 2016 р. № 437-З.
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Нормативно-правовим актом другого рівня є «Правила акредитації» від 31 травня
2011 р. (із змінами та доповненнями від 19. 06. 2017 р.) [12]. Функції
національного органу з акредитації виконує «Білоруський державний центр
акредитації», що є єдиним органом з акредитації в сфері оцінки відповідності
«Національній системі акредитації Республіки Білорусь» [7]. Створено «Реєстр
Національної системи акредитації Республіки Білорусь».
У «Національній системі акредитації Республіки Білорусь» організовано 10
технічних комітетів з акредитації, серед яких технічний комітет «Охорона праці
та екологія, медичні лабораторії» [12].
У

республіці

продовжується

впровадження

акредитації

медичних

лабораторій на відповідність вимогам державного стандарту СТБ ISO 15189-2015
(ISO 15189-2012, IDT) «Медичні лабораторії. Вимоги до якості і компетентності».
[12]. Акредитовані медичні лабораторії заносяться в розділ «Акредитовані
медичні лабораторії» «Реєстру Національної системи акредитації Республіки
Білорусь» [267]. Аналіз цього реєстру дозволяє дійти висновку, що акредитуються
медичні лабораторії терміном на 5 років.
Суб’єктами надання публічних послуг у Республіці Білорусь є державні
установи, а домінантним принципом надання таких послуг є

принцип

централізації.
Високу ефективність реформ, проведених у медичній галузі Грузії, внесли
глибокі інституційні реформи, пов’язані передусім із мінімізацією ролі
державного регулювання, значним скороченням чисельності бюрократичного
апарату на обслуговування медичної галузі, суттєвим спрощенням існуючих
ліцензійних і реєстраційних процедур, а також формуванням транспарентного
регуляторного середовища. Також, скорочення кількості ліцензійних і дозвільних
видів підприємницької діяльності на 84 % створило підґрунтя для запровадження
у практику чітких, зрозумілих і прозорих «правил гри» для усіх агентів ринку
медичних послуг [337].
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Відповідно до закону Грузїї «Про ліцензії і дозволи» видаються ліцензії на
швидку

медичну

експертизу

допомогу

(21. 07. 2010 р.

(21. 07. 2010 р.

№ 3550),

на

(21. 07. 2010 р.
№ 3550),

на

№ 3550),

на

судово-медичну

судово-психіатричну

патологоанатомічну діяльність

експертизу

(21. 07. 2010 р.

№ 3550) та дозволи на імпорт або експорт лікарських засобів, що підлягають
контролю, на клінічне дослідження фармакологічних засобів, на фармацевтичне
виробництво (лікарських засобів, окрім наркотичних засобів), на авторизовану
аптеку. Відомчий ліцензійний (дозвільний) реєстр веде орган, який видає ліцензію
(дозвіл) [137].
При видачі ліцензії/дозволу на медичну діяльність застосовуються норми
ст. 38 закону «Про ліцензії і дозволи» незалежно від терміну видачі ліцензії /
дозволу. Якщо власник ліцензії на медичну діяльність має намір здійснювати
додатково будь-яку діяльність, на яку видається інша ліцензія, він зобов’язаний
задовольняти ті умови, які встановлені для отримання зазначеної ліцензії.
Таким чином, дослідження зарубіжного досвіду надання публічних послуг у
медичній галузі дає підстави констатувати, що зокрема, у Великій Британії,
Німеччині, США, ліцензію на здійснення лікувальної діяльності отримують
фізичні особи – лікарі. У Великій Британії лікар може здійснювати медичну
практику без наявності ліцензії. Ліцензії обов’язково реєструються у реєстрі, а у
деяких країнах (Польща) у кількох реєстрах («Реєстрі регульованої діяльності»,
«Реєстрі економічного обліку»). Повторна ліцензія може бути видана на 2 роки
(США), на 5 років (Великобританія), або бути тез терміну (Республіка Білорусь,
Грузія).
Ліцензування здійснюють державні органи (Польща, США, Білорусь),
приватні (Німеччина, США, Франція), місцеві (Польща, Німеччина, США) чи
загальнодержавні (Великобританія, Республіка Білорусь).
Акредитація закладів охорони здоров’я у зарубіжних країнах може бути
обов’язковою і на добровільній основі. Її здійснює незалежний орган: приватний
чи державний. Його метою діяльності є інформування уряду й населення щодо
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відповідності акредитованих медичних закладів законодавчим вимогам та про
їхню спроможність надавати медичну допомогу. Наголосимо, що повноваження і
завдання цих органів відрізняються, що регламентовано урядами конкретних
країн.
Аптеки за кордоном також працюють на основі ліцензії, яка заноситься у
відповідний реєстр (Польща, Франція).
Домінантними принципами надання публічних послуг у медичній галузі
зарубіжних країн є принцип субсидіарності (Польща, Німеччина, США,
Великобританія) та компліментарності (Польща, Великобританія).
Європейський досвід надання публічних послуг у медичній галузі нами
проаналізовано у [34].
3. 2 Удосконалення організаційно-правових засад надання публічних
послуг у медичній галузі України
Надання публічних послуг у медичній галузі України має бути організовано
так, щоб це було максимально зручно і громадянам, і організаціям, вимагало
небагато часу та затрат фізичних сил. До важливих чинників, що забезпечують
якість надання публічних послуг відносять увічливе обслуговування клієнтів,
зручність годин прийому громадян, спрощення адміністративних процедур тощо,
максимальне наближення до споживачів.
Більшість зарубіжних дослідників схильні до думки, що адміністративні
послуги, як складник публічних, є переважно результатом роботи органів
місцевого самоврядування. Як стверджує О. Оффердал, у країнах Скандинавії,
саме місцеве самоврядування надає більшість публічних послух, витіснивши із
цієї сфери муніципалітети [144, с. 55].
Як ми з’ясували у підрозділі 3.1 цієї роботи, в переважної більшості
європейських країн існують кодифіковані акти, що ефективно й детально
регламентують процедуру діяльності органів місцевої влади в частині їхніх
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взаємовідносин із юридичними та фізичними особами.
В Україні нині наявною є надмірна централізація функцій із ліцензування і
концентрація всіх повноважень у МОЗ України, регламентація і бюрократизація
процедури ліцензування. На нашу думку, саме впорядкування діяльності органів
місцевого самоврядування, зокрема в аспекті реформування системи охорони
здоров’я, у відносинах із громадянами надасть реальні можливості щодо надання
публічних послуг у медичній галузі. Насамперед, варто чітко розмежувати
функції між центральними, регіональними та місцевими органами управління в
медичній галузі.
До територіальної громади найбільш наближеними є органи місцевого
самоврядування. Не дивно, що їх діяльність, зокрема у аспекті надання послуг
населенню, здійснюється щодня. Зауважимо, що в нашій країні за органами
місцевого самоврядування законодавчо закріплено обов’язок надання публічних
послуг. До цих нормативно-правових актів відноситься Конституція (1996 р.)
[101], «Концепція адміністративної реформи в Україні» (1998 р.) [226].
На диференціацію функцій між центральними, регіональними та місцевими
органами управління в медичній галузі як шлях до забезпечення належної якості
та доступності процедур та умов надання публічних послуг спрямований Закон
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
повноважень

органів

місцевого

самоврядування

та

оптимізації

надання

адміністративних послуг» [174].
Цим Законом до обов’язків органів місцевого самоврядування, місцевих
державних адміністрацій віднесено надання адміністративних послуг, якими
найбільше користуються жителі територіальних громад.
Також, органи місцевого самоврядування (виконавчі органи селищної,
сільської, міської рад, сільський голова (за умови, що згідно закону виконавчий
орган сільської ради не утворено) мають право вести відповідний реєстр
територіальної громади. А згідно Закону, до публічних послуг (адміністративних
послуг) ототожнюється надання органами виконавчої влади, іншими державними
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органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, їхніми посадовими особами виписок і витягів із реєстрів. Окрім
цього, має бути забезпечено безоплатний віддалений доступ до реєстрів, у яких
міститься інформація, необхідна для надання послуг.
Аналіз законодавства дозволяє науковцям виокремити такі етапи набуття
суб’єктом господарювання статусу, що передують ліцензуванню, зокрема і в
медичній галузі:
1. ухвалення рішення щодо створення і укладання установчих документів;
2. організація й формування майна;
3. організація і проведення установчих зборів;
4. державна реєстрація [311, с. 387].
Відповідно із змінами, внесеними до Закону «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань із
змінами та доповненнями» від 15 травня 2003 року № 755-IV, суб’єктом, що
виконує повноваження в галузі державної реєстрації є державний реєстратор
місцевих держадміністрацій і органів місцевого самоврядування та нотаріуси
(приватні та державні) [190].
На нашу думку, органи місцевого самоврядування можуть створювати
центри надання публічних послуг, які будуть надавати відповідні послуги.
Переконливо, що в об’єднаних громадах повинні працювати сучасні ЦНАПи, де
можна отримати публічні послуги в комфортних умовах. Зауважимо, що станом
на 01. 07. 2019 р. у об’єднаних територіальних громадах нараховувалося 168
ЦНАПів [320].
За умови, якщо відповідна територіальна громада створила ЦНАП, але у
своєму штаті не має державного реєстратора, вона може делегувати ці обов’язки
іншій територіальній громаді. З цією метою місцеві ради укладають договір про
співпрацю територіальних громад. Потім адміністратор ЦНАП громади, що не
має у своєму штаті державного реєстратора, приймає документи для надання
адміністративних послуг із реєстрації суб’єктів господарювання й передає на
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опрацювання до ЦНАПу, де така посадова особа є.
Пропонуємо внести зміни до ст. 12 Закону України «Про адміністративні
послуги», який доповнити частиною 12, яку викласти у такій редакції: «У разі
відсутності

державного

реєстратора

(тимчасова

непрацездатність,

відсутність у штаті тощо) Центри надання адміністративних послуг мають
право укладати договори про співпрацю з іншими Центромами надання
адміністративних послуг з метою забезпечення надання всіх адміністративних
послуг у межах територіального округу (області, містах Києві, Севастополі)».
Частину 5 ст. 13 Закону України «Про адміністративні послуги»
доповнити пунктом 5, який викласти у такій редакції: «У разі укладення
договору про співпрацю приймати документи для надання адміністративних
послуг з метою передачі їх до інших центрів надання адміністративних послуг».
У питанні надання

адміністративних послуг

ми поділяємо думку

Є. О. Легези щодо внесення змін до Закону «Про адміністративні послуги» (ст. 9
частина друга) в такій редакції: «Суб’єкти звернення мають право на отримання
публічної послуги незалежно від місцязнаходження суб’єктів надання публічної
послуги, а також суб’єктів звернення (зокрема і реєстрацію місця проживання
фізичної особи), місця провадження його діяльності, місця знаходження
відповідного об’єкта, окрім випадків, установлених законом» [114, с. 355].
Прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України

щодо

оптимізації

мережі

та

функціонування

центрів

надання

адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг,
які надаються в електронній формі» від 3 листопада 2020 р. № 943-IX закріпив за
ЦНАПами об’єднаної територіальної громади надання всіх адміністративних та
інших публічних послуг територіальних органів центральних органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, а також адміністративних послуг за
договорами щодо обслуговування у ЦНАПі представників інших територіальних
громад [173].
Одним із шляхів побудови сервісної держави є запровадження надання

190

фізичним та юридичним особам комплексу публічних послуг у «єдиних офісах».
Однак, проблемою надання публічних послуг у медичній галузі є те, що більшість
послуг здійснюють суб’єкти надання безпосередньо за місцем розташування
самого державного органу, наприклад МОЗ України. Такий стан речей передусім
викликає незручності для суб’єкта звернення з точки зору територіальної
доступності.

Тому,

потрібно

надати

можливість

ЦНАПам

виконувати

посередницькі функції між суб’єктом звернення та державним органом.
На нашу думку, варто створити такі умови, щоб разом із документами про
державну реєстрацію, яка нині є вже експрес-послугою, юридична особа чи
фізична особа – підприємець мала можливість подати документи для отримання
ліцензії на провадження господарської діяльності, зокрема і з медичної практики.
Зважаючи на те, що ЦНАПи на сьогодні є цифровізованими (онлайнконсультування, отримання послуг в електронному вигляді, електронна черга,
електронний документообіг, попередній електронний запис) та мають супутні
послуги (ксерокопіювання, банківські послуги тощо) вони зможуть виконати такі
послуги. До того ж, перелік адміністративних послуг, які надають ЦНАПи
відповідно до Закону «Про адміністративні послуги», визначається органом, що
утворив ЦНАП. Тому такі послуги можуть бути внесені до переліку таких, які
надаються певним центром.
Додамо,

що

однією

із

характерних

особливостей

законодавства

європейських країн є розмежування публічних послуг на обов’язкові та не
обов’язкові. Отже, описані нами послуги можуть бути віднесені до категорії не
обов’язкових.
Зокрема, алгоритм роботи щодо ліцензування господарської діяльності з
медичної практики нами вбачається таким: у відповідному підрозділі ЦНАПу, в
якому заявник контактує з працівником адміністрації, приймається пакет
документів

та

передається

фаховому

підрозділу

МОЗ

України.

Після

опрацювання пакету документів органом ліцензування приймається рішення про
надання (чи відмову) дозвільного документа і передає його назад у ЦНАП для
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видачі або відправлення поштою споживачеві. Для цього, на нашу думку, варто
створити у ЦНАПі підрозділ, який працюватиме на прийом документів, що
передаватимуться відповідним структурам для надання публічних послуг.
З метою удосконалення надання таких послуг, вважаємо за необхідне
доповнити підпунктом 5 пункт 2 частини 1 ст. 27 Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» [234], який викласти у такій редакції: «До відання
виконавчих органів селищних, сільських, міських рад належать: б) делеговані
повноваження: 5) організаційне забезпечення прийому та передання документів
через структурні підрозділи Центрів надання адміністративних послуг з метою
подальшого

надання

адміністративних

послуг

центральними

органами

виконавчої влади».
Ми переконані, що у справі надання публічних послуг, зокрема й у
медичній галузі, загальнодоступність та відкритість інформації про здійснювані в
ЦНАПі послуги є дуже важливою. Насамперед, це наявність розгорнутої
інформації (в самому центрі інформаційних стендів та на сайті установи) щодо
процедури надання публічної послуги, переліку необхідних документів, термінів
надання послуги, прийомних днів і годин прийому, розміру та порядку сплати
адміністративного збору тощо, що зекономить час споживача послуг і
консультанта центру. З метою удосконалення надання консультацій споживачам
щодо отримання публічних послуг, упроваджувати повсякчас консультацій у онлайн режимі, можна застосовувати додаткові канали зв’язку месенджерами, як це
практикується наприклад у ЦНАПі Печерської РДА у м. Києві.
У «Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з медичної
практики» [202] були враховані нововведення Закону «Про ліцензування видів
господарської діяльності» [232], домінантні ідеї і напрями реформування
медичної галузі та спрощені вимоги до ліцензування провадження господарської
діяльності з медичної практики, зокрема скореговано трактування поняття
«господарська діяльність з медичної практики», що є вдалішим за попереднє,
адже введені у визначення поняття «медичне обслуговування» і «медична
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допомоги» повніше презентують список послуг, які здійснюються в аспекті
реалізації медичної практики.
Ми поділяємо думку А. В. Симонян, що поняття «господарська діяльность з
медичної практики» потребує ще подальшого вдосконалення, а саме як: «виду
господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, яка провадиться суб’єктами
господарювання на підставі ліцензії з метою надання медичної допомоги та
іншого медичного обслуговування, що полягає у наданні медичних та пов’язаних
з ними послуг вартісного характеру, які мають цінову визначеність, спрямованих
на

збереження

та

відновлення

фізіологічних

і

психологічних

функцій,

оптимальної працездатності та соціальної активності людини» [281, с. 22].
У медичній галузі України ліцензію на медичну практику, переважно,
отримують заклади охорони здоров’я чи фізична особа – підприємець. Згідно
Закону

«Про

ліцензування

видів

господарської

діяльності»

суб’єктами

господарювання з медичної практики можуть бути юридичні та фізичні особи –
підприємці [232].
Лікарі, які влаштовуються на роботу, повинні володіти сертифікатом лікаряспеціаліста,

документом

про

освіту,

посвідченням

про

присвоєння

чи

підтвердження певної кваліфікаційної категорії з лікарських спеціальностей (за
наявності); свідоцтвом про підвищення кваліфікації (за наявності).
За такої ситуації фізична особа – підприємець чи заклад охорони здоров’я,
що мають ліцензію та приймають на роботу медичний персонал, несуть
відповідальність за його дії. За цього підходу значно знижується відповідальність
кожного лікаря за професійні вчинки, що відповідно, позначається на якості
послуг.
У таких країнах як Польща, країни Балтії, Словаччина тощо уже давно
запровадили практику індивідуального ліцензування лікарів, за якої кожен лікар
повинен отримати ліцензію на здійснення медичної практики, щоб провадити її у
закладах охорони здоров’я чи самостійно, а медичні заклади є фізичною особою –
підприємцем чи юридичною особою, зареєстрованими у порядку, визначеному
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законом, від яких не вимагається проходження ліцензування на провадження
медичної практики.
У 2018 р. МОЗ України запропонував для обговорення проект «Концепції
професійного ліцензування лікарів в Україні» [105], що передусім спрямована на
запровадження

ліцензування

професійної

діяльності

та

індивідуальної

професійної відповідальності медичних працівників,

які мають володіти

сучасними

бажанням

знаннями,

професійною

майстерністю,

постійно

самовдосконалюватися.
На нашу думку, лікарська ліцензія ліквідує колективну безвідповідальність і
запровадить особисту відповідальність лікаря за прийняття професійних рішень і
якість

надання

медичної

допомоги.

Система

навчання,

перенавчання

і

відповідальності, що запропонована концепцією, підвищить якість медичної
допомоги та довіру до лікарської професії.
Органом, що видаватиме ліцензії, Концепцією пропонується «Ліцензійна
рада» з 30 обраних лікарів, до якої можливе залучення іноземних експертів. На
нашу думку, щоб ліцензування стало реальним і уніфікованим, цю функцію
мають здійснювати професійні асоціації (ліцензовані МОЗ України), як це
прийнято в більшості цивілізованих країн світу (США, Німеччина, Франція,
Словаччині тощо). Професійні асоціації повинні складатися лише з найкращих та
найавторитетніших професіоналів в кожній вузькій галузі медицини (за
процедурою, врегульованою законом). Їх обиратимуть до кваліфікаційних
комісій, сформованих під егідою відповідної професійної лікарської асоціації за
участю фахових незалежних юристів. Такі незалежні від державної влади
установи повинні мати відповідні повноваження і бути впливовими на процедури
ліцензування, акредитації медичних закладів.
У цьому зв’язку хотілося б наголосити на наступному. У «Ліцензійних
умовах провадження господарської діяльності з медичної практики» («Кадрові
вимоги»), де йдеться про відповідність спеціальним кадровим й освітнім вимогам
фармацевтичного / медичного працівника із числа лікарів та провізорів, від
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претендента вимагається «документ про вищу освіту державного зразка» [119].
Проте, до 1 липня 2021 р. в Україні «диплом державного зразка», припинить своє
існування.
Отже, пропонуємо внести зміни у «Ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з медичної практики» («Кадрові вимоги») у п. 25, 26, 27,
де мова йде про відповідність спеціальним освітнім вимогам у такій редакції:
«Документ про вищу освіту».
Прийняття Закону «Про лікарське самоврядування» повинне офіційно
підняти статус професійних асоціацій медичних працівників [230]. На жаль,
даний проект є відкликаний, а тому було б доцільно внести на повторний розгляд
вищевказаний

законопроект

на

сесію

ВРУ.

У

«Концепції

розвитку

фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011–2020 рр.»,
затвердженій наказом МОЗ України № 769 від 13. 09. 2010 р., наголошується на
необхідності

розробки

проекту

Закону

«Про

професійне

медичне

та

фармацевтичне самоврядування» [108].
Як зазначає О. Мусій: «професійне самоврядування – визначена законом
система управлінських взаємовідносин між усіма представниками певної
професії, яка покликана консолідувати зусилля усього фаху (професії) у
стосунках з органами державної влади, з суспільством та між собою, якій законом
надаються

певні

управлінські

повноваження

для

здійснення

успішного

функціонування відповідної професії на користь усього суспільства [129, с. 31].
Подібне лікарське самоврядування за кордоном закріплене законодавчо.
Наприклад, згідно закону Чехії «Про медичну палату» (1991 р.), для здійснення
медичної практики членство у «Медичній палаті» є обов’язковим. Ця самоврядна
організація виконує серед інших функцій і завдань моніторингу й удосконалення
якості професійної допомоги ліцензування та акредитацію [335, c. 177].
Ми поділяємо думку Л. М. Руснак, яка переконана, що система кадрового
забезпечення закладів охорони здоров’я є недосконалою, оскільки якість їхньої
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підготовки і підвищення кваліфікації контролюється формально, також відсутня
система безперервного професійного розвитку медичних працівників [273; 274].
Слушним, на нашу думку буде те, що до обов’язків центральних органів
«Організації самоврядування лікарів» буде віднесено:
– ведення «Реєстру лікарів» («Головна Лікарська Рада»);
– надання, призупинення та припинення права на здійснення лікарської
практики («Організація самоврядування лікарів»);
– участь у розробці стандартів у галузі охорони здоров’я і здійсненні
контролю за їхнім дотриманням («Національна палата лікарів-стоматологів» і
«Національна палата лікарів загальної практики»);
– участь у акредитації неакадемічних освітніх інституцій і клінічних баз для
стажування («Головна Лікарська Рада»);
– членство у складі комісій з акредитації та комітетів із конкурсних торгів
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування й реалізацію
державної політики в галузі охорони здоров’я («Головна Лікарська Рада»).
На жаль, у проекті Закону «Про лікарське самоврядування» не отримала
достатнього висвітлення процедура надання, призупинення та припинення права
на здійснення лікарської практики. Лише у ст. 21 сказано, що порядок видачі та
зразки свідоцтва про право на здійснення лікарської практики затверджуються
«Організацією самоврядування лікарів». На нашу думку, до її завдань має також
входити визначення розмірів внесків і штрафних санкцій. МОЗ України має лише
контролювати їхнє дотримання не втручаючись у процес індивідуального
ліцензування лікаря [230].
Тож доречним є внесення в «Єдиний реєстр лікарів України» інформацію
про кількість проведених лікарем прийомів, маніпуляцій, оперативних втручань,
прочитаних лекцій, проведених практиках, оприлюднених публікаціях, виступах
на конференціях та прослуханих курсах підвищення кваліфікації тощо).
Така інформація обов’язково перевіряється, бали підраховують (норми та
критерії фахової оцінки лікарів визначає «Організація самоврядування лікарів») і,
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якщо їхня кількість відповідає кількості, що визначена для підтвердження
ліцензії, лікар автоматично її отримує. У ст. 21 проекту Закону «Про лікарське
самоврядування» зазначено, що підтвердженням права на здійснення лікарської
практики є відповідне свідоцтво або витяг з «Реєстру лікарів», які видаються
уповноваженим органом «Організації самоврядування лікарів». За умови, коли
лікар не набирає потрібної кількості балів, призначається додатковий термін для
їхнього напрацювання або штрафні санкції, чи скасовується ліцензія.
Контроль за кількістю балів, які відображають кваліфікацію лікаря,
забезпечує незалежна приватна компанія, ліцензована МОЗ України, зокрема це
«Всеукраїнське лікарське товариство».
Пропонуємо внести зміни до проекту Закону України «Про лікарське
самоврядування» щодо підвищення лікарської кваліфікації, шляхом участі у
конференціях, семінарах. Одним із своїх обов’язків лікар має визначати
підвищення власного професійного рівня. Також має бути запроваджена
процедура припинення або зупинення зайняття лікарською діяльністю у зв’язку з
невиконанням лікарем програми підвищення кваліфікації за календарний рік.
Пропонуємо запровадити та затвердити порядок підвищення кваліфікації
лікарів, визначити оцінювання (у балах) за участь у певних заходах. З метою
провадження своєї професійної діяльності на наступний рік, лікар зобов’язаний
набрати не менше ніж 12 балів. У разі, якщо він не набирає такої кількості балів,
він не може займатись професійною діяльністю.
Отже, у проекті Закону України «Про лікарське самоврядування» (розділ V
«Безперервний професійний розвиток лікарів», один із пунктів ст. 28 викласти у
такій редакції: «Підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників
має здійснюватися шляхом участі у конференціях, семінарах тощо через систему
формальної, інформальної та неформальної освіти. З метою провадження своєї
професійної діяльності на наступний рік, лікар (фармацевтичний працівник)
зобов’язаний набрати не менше ніж 12 балів».
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Після вступу в дію Закону України «Про лікарське самоврядування»
пропонуємо внести часткові зміни в окремі положення Закону України «Про
громадські

об’єднання»

в

частині,

що

стосується

неприбуткових

профорієнтованих організацій тощо. А саме: пункт 5 частини 2 «Сфера дії
Закону» статті 2 «Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у
сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення» викласти у такій
редакції: «Саморегулятивних організацій, організацій, які здійснюють професійне
самоврядування, зокрема органів лікарського самоврядування». Головною ціллю
даних змін до законодавства є запровадження ефективного та нормативно
закріпленого механізму підвищення кваліфікації лікарів, рівня їх професійності,
здобуття нового досвіду лікарями завдяки таким організаціям.
Варто
державного

наголосити,

що

управління

в

домінантним
Німеччині

є

напрямом
підвищення

розвитку
ролі

сучасного

громадського

саморегулювання, скорочення надання державою публічних послуг та передача
цієї функції приватним особам. Функція держави безпосереднього надання
публічних послуг поступово замінюється функцію регулювання публічними
послугами [20, с. 225–226].
Зауважимо, що концептуальний підхід ЄС щодо надання публічних послуг,
підґрунтям якого є державно-приватне партнерство, підтримується низкою
рішень Європейського Суду та схваленнями Європейської комісії.
Вивчення досягнень світового досвіду щодо акредитації у галузі охорони
здоров’я, дозволив з’ясувати, що за кордоном акредитація закладів охорони
здоров’я має подібні риси та може бути як обов’язкова, так і на добровільній
основі. У більшості зарубіжних країн є незалежний орган, що відповідає за
впровадження системи акредитації в медичних установах (він може бути
приватним і державним). Домінантна мета діяльності такого органу полягає в
інформуванні уряду і громадськості про те, що акредитовані медичні заклади
відповідають вимогам, встановленим у законодавстві, та спроможні надавати
медичну допомогу.
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На нашу думку, в Україні має зберегтися обов’язкова система акредитації
медичних закладів, зокрема і фармацевтичних. Обов’язкова акредитація певним
чином упорядкує систему надання медичної допомоги в країні, зокрема в тих
установах, де вона надається не на належному рівні та допоможе керівництву
медичної установі навчити персонал правильно організувати свою роботу.
До того ж, обов’язкова державна акредитація для всіх медичних закладів,
незалежно від форм власності, має проводитись один раз на 5 років. Проте, за
умови, якщо під час акредитації виявлено певну невідповідність діяльності
закладу охорони здоров’я встановленим стандартам, нормам і правилам, він може
бути умовно акредитованим терміном на один рік. За цей час заклад охорони
здоров’я має усунути виявлені недоліки (невідповідності критеріям акредитації).
Такий захід дозволить не підходити формально до акредитації державних
медичних закладів, де матеріальна база знаходиться на низькому рівні.
Шляхами поліпшення системи акредитації в закладах охорони здоров’я
України вважаємо передачу повноважень по її здійсненню від державних органів
до неурядових професійних і громадських організацій, а також до місцевих
громад; приведення стандартів для здійснення акредитації у відповідність із
міжнародними.
Спробою передати повноваження

у справі акредитації до мережі

незалежних експертних установ стала Постанова Кабінету Міністрів України від
17. 12. 2012 р. № 1216 [183]. Проте, до цього часу акредитацію в медичній галузі
України здійснюють «Головна акредитаційна комісія» та «Головна комісія з
акредитації аптечних закладів», що утворюються при МОЗ України.
На нашу думку, вибір установ, які будуть здійснювати акредитацію в
медичній галузі, має відбуватися на конкурсній основі. При цьому варто
обов’язково враховувати сферу компетентності фахівців установи. Незалежна
експертна установа повинна мати підтвердження відповідності встановленим
критеріям МОЗ України.
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Вважаємо доцільним передачу ведення єдиного електронного «Реєстру
акредитованих закладів охорони здоров’я» від МОЗ України до незалежної
експертної установи. До такого Реєстру, за результатами акредитації, мають
вноситись та постійно оновлюватися дані про реальний стан медичних закладів.
Існування «Реєстру акредитованих закладів охорони здоров’я» стало б
додатковим стимулом проходження ними акредитації, тому що наявність
Реєстру надає споживачам медичних послуг можливість вибору якісних
суб’єктів медичної практики.
З метою дотримання у сфері надання публічних послуг у медичній галузі
принципу відкритості МОЗ України повинно затвердити список послуг, що
здійснює саме та завдяки своїм департаментам, територіальні й центральні органи
виконавчої влади, роботу яких скоординовує міністр охорони здоров’я (заступник
міністра). Цей перелік має містити послуги, які надаються через ЦНАПи.
До того ж, потребують уточнення або розроблення адміністративні
регламенти надання публічних послуг у медичній галузі (нормативно-правовий
акт

уповноваженого

органу

виконавчої

влади

чи

органу

місцевого

самоврядування, що передбачає всі необхідні для надання публічної послуги
процедури). На нашу думку, органом, який візьме на себе відповідальність
укласти і ухвалити адміністративний типовий регламент здійснення кожного виду
публічної послуги в медичній галузі, має бути МОЗ України. Цей нормативноправовий акт має регламентувати діяльність органів державної влади й органів
місцевого самоврядування щодо надання публічних послуг у медичній галузі з
метою якісного виконання покладених на них повноважень.
Важливою проблемою нині залишається також питання невпорядкованості
оплати публічних послуг, зокрема і в медичні галузі. У суб’єктів звернення є
недостатньо інформації щодо розмірів і порядку оплати послуг.
Ми поділяємо думку Б. О. Логвиненка про те, що питання платності чи
безоплатності тих чи інших послуг повинне вирішуватися на рівні чинного
законодавства [120].
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Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців»

[190]

регламентує

розмір

збору

за

реєстрацію

суб’єкта

господарювання. На нашу думку, важливим нині є питання подальшого
регулювання плати за надання публічних послуг, зокрема в медичній галузі.
Зауважимо, що навіть Закон «Про адміністративні послуги» [168] не врегулював
питання плати за адміністративні послуги. До того ж, на нашу думку, саме МОЗ
України повинне формувати пропозицію щодо розміру адміністративного збору
за публічні послуги в медичній галузі. Якщо ж публічні послуги здійснюють
органи місцевого самоврядування, то розмір адміністративного збору має
визначатися цим органом. Адміністративний збір є повним або частковим
відшкодуванням громаді (державі) витрат за здійснення публічних послуг чи/або
на відшкодування майбутніх публічних витрат здійснюваної діяльності в
медичній галузі на підставі отриманої публічної послуги.
Враховуючи те, що навіть у найбільш розвинених країнах світу більшість
публічних послуг надається за оплату, пропонуємо такі варіанти вирішення
проблеми плати за надання публічних послуг у медичній галузі:
– урегулювати оплату публічних послуг у медичній галузі шляхом
прийняття постанови Кабінету Міністрів України, якою має бути закріплено
конкретні розміри плати та визначені межі цих розмірів, наприклад за
терміновість. Також мають бути окреслені публічні послуги в медичній галузі,
які надаються безоплатно;
– прийняття Закону України «Про адміністративний збір», що узагальнить
положення чинних нормативно-правових актів (законів і підзаконних актів) та
визначить функції адміністративного збору, принципи його встановлення та
стягнення. У Законі має бути чітко визначено види адміністративних зборів,
перелік публічних послуг у медичній галузі, за які стягується адміністративний
збір, та суб’єктів, які мають право визначати розміри адміністративного збору.
Важливо також законодавчо обґрунтувати прядок цільового призначення і
використання адміністративних зборів та його розміри. Також, пропонуємо
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законодавчого закріпити вищевказані положення у ст. 11 Закону України «Про
адміністративні послуги», яку викласти у такій редакції: «Порядок формування
та розмір адміністративного збору за надання публічних послуг регулюється
Законом України «Про адміністративний збір»;
– прийняття Закону України «Про перелік публічних послуг та плату за їхнє
надання» має урегулювати питання диференціації публічних послуг між
державними органами та органами місцевого самоврядування, а також
визначити розміри плати за їхнє надання, платність яких визначена законами, що
регулюють відносини в медичній галузі України.
До переваг таких кроків відносимо: уникнення випадків отримання
публічних послуг не передбачених законами; розмежовування понять «державний
адміністративний збір» та «муніципальний адміністративний збір», що надає
можливості органам місцевого самоврядування визначати розміри плати за
надання публічних послуг у медичній галузі самостійно.
Досить складною залишається проблема сертифікації в медичній галузі
України, зокрема й у аспекті підпорядкування. Так, уважається дещо недоречним,
коли ДП «Український медичний центр сертифікації» – суб’єкт сертифікації, що
підпорядкований МОЗ України, призначає «Мінекономрозвитку України». ДП
«Український медичний центр сертифікації» проводить технічну експертизу
медичних виробів

під

час

їхньої

реєстрації/перереєстрації,

приймальних

технічних і кваліфікаційних випробувань, здійснює проведення експертиз і
випробувань медичних виробів із метою їхньої державної реєстрації [242].
До того ж, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Технічного регламенту щодо медичних виробів» від 02 жовтня 2013 р. № 753
впровадження Технічного регламенту, затвердженого вказаною постановою,
делеговано «Держлікслужбі України». «Держлікслужба України», на основі
одержаної інформації від виробника чи їхнього уповноваженого представника
веде Реєстр осіб, які відповідають за введення медичних виробів у обіг. У п. 31
постанови КМУ вказано, що Порядок ведення Реєстру, перелік відомостей, форми
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повідомлень, що зберігаються в Реєстрі, режим доступу до них затверджується
МОЗ України [222].
Висновки до розділу 3
На підставі здійсненого дослідження надання публічних послуг у медичній
галузі зарубіжних країн, з метою удосконалення організаційно-правових засад
надання публічних послуг у медичній галузі України запропоновано:
1. Внести зміни до ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги»,
який доповнити частиною 12, яку викласти у такій редакції: «У разі відсутності
державного реєстратора (тимчасова непрацездатність, відсутність у штаті тощо)
Центри надання адміністративних послуг мають право укладати договори про
співпрацю з іншими Центрами надання адміністративних послуг з метою
забезпечення надання адміністративних послуг у межах територіального округу
(області, містах Києві, Севастополі)». Частину 5 ст. 13 Закону України «Про
адміністративні послуги» доповнити пунктом 5, який викласти у такій редакції:
«У разі укладення договору про співпрацю приймати документи до Центрів
надання адміністративних послуг з метою передачі їх до інших Центрів надання
адміністративних послуг».
Доповнити підпунктом 5 пункт 2 частини 1 ст. 27 Закону України «Про
місцеве самоврядування», який викласти у такій редакції: «До відання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад належать: б) делеговані повноваження:
5) організаційне забезпечення прийому та передання документів через структурні
підрозділи Центрів надання адміністративних послуг з метою подальшого
надання адміністративних послуг центральними органами виконавчої влади».
2. Запропоновано низку організаційно-правових заходів щодо оптимізації
надання публічних послуг у медичній галузі України:
– внести часткові зміни в окремі положення Закону України «Про
громадські

об’єднання»

в

частині,

що

стосується

неприбуткових
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профорієнтованих організацій. А саме: пункт 5 частини 2 «Сфера дії Закону»
статті 2 викласти у такій редакції: «Саморегулятивних організацій, організацій,
які здійснюють професійне самоврядування, зокрема органів лікарського
самоврядування». Ці зміни сприятимуть процедурі запровадження ефективного та
нормативно закріпленого механізму підвищення кваліфікації лікарів, рівня їх
професійності, здобуття нового досвіду лікарями
– передати повноваження по здійсненню акредитації закладів охорони
здоров’я від державних органів до неурядових професійних і громадських
організацій, а також до місцевих громад; привести стандарти для здійснення
акредитації у відповідність із міжнародними; передати ведення єдиного
електронного

«Реєстру

акредитованих

закладів

охорони

здоров’я»

від

Міністерства охорони здоров’я України до незалежної експертної установи;
– Міністерству охорони здоров’я України розробити і прийняти типовий
адміністративний регламент кожного виду публічної послуги у медичній галузі,
який регламентуватиме діяльність суб’єктів публічної адміністрації у медичній
галузі;
– врегулювати процедуру оплати надання публічних послуг у медичній
галузі шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України, якою має бути
закріплено конкретні розміри плати та визначені межі цих розмірів, окреслені
публічні послуги медичної галузі, які надаються безоплатно;
– прийняти Закон України «Про адміністративний збір», який узагальнить
положення чинних нормативно-правових актів (законів і підзаконних актів),
визначить функції адміністративного збору, принципи його встановлення та
стягнення. Закріпити вищевказані положення у ст. 11 Закону України «Про
адміністративні послуги»;
– прийняти Закон України «Про перелік публічних послуг та плату за їхнє
надання», який урегулює

питання диференціації публічних послуг

між

державними органами та органами місцевого самоврядування, а також визначить
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розміри плати за їхнє надання, платність яких визначена законами, що регулюють
відносини у медичній галузі України.
3. Аргументовано доцільність внесення на повторний розгляд Верховної
Ради України проект Закону України «Про лікарське самоврядування», де
розширити повноваження «Організації самоврядування лікарів» у процедурі
надання, призупинення та припинення права на здійснення лікарської практики
(визначення розмірів внесків і штрафних санкцій) та внесення в «Єдиний реєстр
лікарів України» інформації про кількість проведених лікарем прийомів,
маніпуляцій, оперативних втручань, прочитаних лекцій, проведених практиках,
оприлюднених публікаціях, виступах на конференціях та прослуханих курсах
підвищення кваліфікації тощо).
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ВИСНОВКИ
1. На підставі здійсненого дослідження доктринальних та законодавчих
основ впровадження інституту надання публічних послуг у медичній галузі
України розкрито зміст поняття «доктрина» у правовій науці, що дозволило
сформулювати визначення поняття «юридичної доктрини» як системи принципів,
підходів, провідних ідей, теорій, які містять ґрунтовні дані про правові явища і
процеси, які відображають об’єктивні закони розвитку суспільства, є результатом
фундаментальних наукових досліджень, що суттєво впливають на правотворчу і
правозастосовну діяльність.
Розкрито правові аспекти надання публічних послуг: поняття «публічні
послуги», їхню правову природу, критерії диференціації, ознаки та види, суб’єктів
та процедури надання таких послуг. З’ясовано, що поняття «публічні послуги»
найширше охоплює всі випадки надання послуг населенню (адміністративних,
соціальних, електронних). Їх надають суб’єкти публічної адміністрації, а також
інші уповноважені органи та їхні посадові особи за зверненням (ініціативою)
фізичних чи юридичних осіб з метою реалізації своїх свобод, прав, законних
інтересів; результатом такої діяльності є формальне закріплення результатів
надання публічної послуги (видача конкретного результату публічної послуги:
дозволу; ліцензії, посвідчення, сертифіката тощо) та дії суб’єктів надання
публічних послуг, що регламентуються нормами адміністративного права.
2. Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання надання
публічних послуг відбувалося у розрізі науки адміністративного права, де робився
акцент на наданні адміністративних послугах як домінантному складнику системи
публічних послуг. Нині надання публічних послуг регулюється спеціальним
Законом України «Про адміністративні послуги» та низкою підзаконних
нормативно-правових актів. Формування правової основи процедури регулювання
надання публічних послуг триває й нині та потребує удосконалення, зокрема, в
аспекті: регламентації процедури надання публічних послуг; суб’єктів їх надання;
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єдиної узгодженої методики розрахунку ціни і вартості публічних послуг за їх
видами; поділу публічних послуг за критерієм їх платності та безоплатності.
3. Розкриття правових передумов надання публічних послуг у медичній
галузі

Україні

регулюванню

дозволило

надання

дійти

висновку,

публічних послуг

що

нормативно-правовому

у медичній

галузі

притаманні

особливості, що випливають із специфіки суспільної діяльності. На сьогодні
надання публічних послуг у медичній галузі регулюється Конституцією України,
нормами Господарського і Цивільного кодексів України, Законів України: «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських
формувань», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державноприватне партнерство», нормами спеціальних Законів України:

«Основи

законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до Основ
законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання
медичної допомоги», «Про лікарські засоби», а також низкою підзаконних
нормативно-правових актів: «Про затвердження Порядку акредитації закладу
охорони здоров’я», «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»,
«Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики»
тощо.
4. Здіснений аналіз доктринальних підходів щодо визначення поняття
«публічні послуги», дало підстави надати авторське визначення поняття
«публічних послуг в медичній галузі» під яким пропонується розуміти
регламентовану нормами права суспільно значущу діяльність суб’єктів публічної
адміністрації у медичній галузі спрямовану на задоволення суспільних інтересів,
інтересів фізичних та юридичних осіб як ініціаторів отримання публічних послуг
у медичній галузі України.
Публічні послуги у медичній галузі України надаються різноманітним колом
уповноважених

суб’єктів

публічної

адміністрації

зокрема,

структурними

підрозділами Міністерства охорони здоров’я України, шляхом реалізації владних
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повноважень із ліцензування, акредитації закладів охорони здоров’я, ліцензування
лікарів, стандартизації та сертифікації.
Встановлено особливості надання публічних послуг у медичній галузі
України. Ними є: обов’язкове законодавче визначення суб’єктів надання послуги;
безпосередня участь суб’єктів у наданні публічних послуг; періодичність
звернення за послугою та її надання; заявний характер отримання послуги;
нормативне врегулювання процедури надання послуги; наявність відповідної
матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, умов щодо контролю
якості лікарських засобів; обов’язкова перевірка суб’єкта господарювання щодо
видачі ліцензії з подальшим контролем здійснення діяльності тощо.
5. Основними суб’єктами публічної адміністрації надання публічних послуг
у медичній галузі України є: МОЗ України; «Державна служба України з
лікарських засобів та контролю за наркотиками»; «Державний експертний центр
МОЗ України»; «Український медичний центр сертифікації»; ДП «Державний
науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»; ДП «Центральна
лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції»; ДП
«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»; ДП
«Український фармацевтичний інститут якості»; Консалтинговий науководослідний центр «ПОЛІТОКС»; ТОВ «Український центр медичної сертифікації
та прогнозування» та підпорядковані структурні підрозділи.
Аналіз діяльності суб’єктів надання публічних послуг у медичній галузі
дозволяє дійти висновку про те, що їхні завдання прописані нечітко. Функції
органів місцевого самоврядування також не отримали повної конкретизації. У
сфері публічного управління медичної галузі України, з метою виконання
державих завдань та функцій «належного врядування», спільно працюють
суб’єкти публічного і приватного права.
6. Запропоновано класифікацію публічних послуг, що надаються суб’єктами
публічної адміністрації в медичній галузі України за такими критеріями:
– результатом видачі адміністративного акта (дозволи, ліцензії);
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– обсягом процедурних дій (основі послуги, які надаються за заявами,
супутні послуги, додаткові послуги);
– юридичними

наслідками

(правонаділяючі,

правоприпиняюч,

правообмежувальні);
– критерієм платності (платні, безкоштовні);
– суб’єктом отримання (фізичні та юридичні особи приватного права,
юридичні особи публічного права);
– правовою

регламентацією

(регламентуються

законодавчими

та

підзаконними актами;
– за суб’єктом надання: органи державної влади;

органи місцевого

самоврядування; юридичні особи публічного права, що не володіють статусом
органа публічної влади (державні підприємства, установи); юридичні особи
приватного права);
– за джерелом фінансування (за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів);
– на підставі адміністративного акта (реєстрація, рішення).
7. З’ясовано, що якість надання медичної допомоги у зарубіжних країнах
забезпечується ліцензуванням закладів охорони здоров’я; їхньою акредитацією і
сертифікацією

(існує

як

обов’язкова,

так

і

на

добровільній

основі);

стандартизацією (переважно в національних стандартах та клінічних протоколах
передбачені дві категорії критеріїв – обов’язкові та бажані); контролем якості, що
враховує внутрішній і зовнішній аудит. У зарубіжних країнах спостерігається
значне різноманіття підходів щодо надання публічних послуг. Суб’єкти, що
здійснюють лікувальну діяльність (установи, професійна практика), повинні мати
ліцензії. Також за кордоном лікар може здійснювати медичну практику без
наявності ліцензії.
Ліцензії обов’язково реєструються у реєстрі, а у деяких країнах (Польща) у
кількох реєстрах. Повторна ліцензія може бути видана на 2 роки (США), на 5
років (Великобританія), або бути тез терміну (Республіка Білорусь, Грузія).
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Ліцензування здійснюють державні органи (Польща, США, Білорусь), приватні
(Німеччина,

США,

Франція),

місцеві

(Польща,

Німеччина,

США)

чи

загальнодержавні (Великобританія, Республіка Білорусь).
За кордоном акредитація закладів охорони здоров’я має подібні риси. Вона
може бути як обов’язкова, так і на добровільній основі. Відмінності існують лише
щодо терміну процесу акредитації, щодо тривалості дії сертифіката та
обов’язковості або добровільності участі медичної установи у процедурі
акредитації.
8. Запропоновано

внести

зміни

до

ст. 12

Закону

України

«Про

адміністративні послуги», який доповнити частиною 12, яку викласти у такій
редакції:

«У

разі

відсутності

державного

реєстратора

(тимчасова

непрацездатність, відсутність у штаті тощо) Центри надання адміністративних
послуг мають право укладати договори про співпрацю з іншими Центрами
надання адміністративних послуг з метою забезпечення надання адміністративних
послуг у межах територіального округу (області, містах Києві, Севастополі)».
Частину 5 ст. 13 Закону України «Про адміністративні послуги» доповнити
пунктом 5, який викласти у такій редакції: «у разі укладення договору про
співпрацю приймати документи до Центрів надання адміністративних послуг з
метою передачі їх до інших Центрів надання адміністративних послуг».
Доповнити підпунктом 5 пункт 2 частини 1 ст. 27 Закону України «Про
місцеве самоврядування», який викласти у такій редакції: «До відання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад належать: б) делеговані повноваження:
5) організаційне забезпечення прийому та передання документів через структурні
підрозділи Центрів надання адміністративних послуг з метою подальшого
надання адміністративних послуг центральними органами виконавчої влади».
Запропоновано низку організаційно-правових заходів щодо оптимізації
надання публічних послуг у медичній галузі України:
– внести часткові зміни в окремі положення Закону України «Про
громадські

об’єднання»

в

частині,

що

стосується

неприбуткових
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профорієнтованих організацій: пункт 5 частини 2 «Сфера дії Закону» статті 2 «Дія
цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення,
реєстрації,

діяльності

«Саморегулятивних

та

припинення»

організацій,

організацій,

викласти
які

у

такій

здійснюють

самоврядування, зокрема органів лікарського самоврядування».

редакції:
професійне
Ці зміни

сприятимуть процедурі запровадження ефективного та нормативно закріпленого
механізму підвищення кваліфікації лікарів, рівня їх професійності, здобуття
нового досвіду лікарями
– передати повноваження по здійсненню акредитації закладів охорони
здоров’я від державних органів до неурядових професійних і громадських
організацій, а також до місцевих громад; привести стандарти для здійснення
акредитації у відповідність із міжнародними; передати ведення єдиного
електронного

«Реєстру

акредитованих

закладів

охорони

здоров’я»

від

Міністерства охорони здоров’я України до незалежної експертної установи;
– Міністерству охорони здоров’я України розробити і прийняти типовий
адміністративний регламент кожного виду публічної послуги у медичній галузі,
який регламентуватиме діяльність суб’єктів публічної адміністрації у медичній
галузі;
– врегулювати процедуру оплати надання публічних послуг у медичній
галузі шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України, якою має бути
закріплено конкретні розміри плати та визначені межі цих розмірів, окреслені
публічні послуги медичної галузі, які надаються безоплатно;
– прийняти Закон України «Про адміністративний збір», який узагальнить
положення чинних нормативно-правових актів (законів і підзаконних актів),
визначить функції адміністративного збору, принципи його встановлення та
стягнення. Закріпити вищевказані положення у ст. 11 Закону України «Про
адміністративні послуги»;
– прийняти Закон України «Про перелік публічних послуг та плату за їхнє
надання», який урегулює

питання диференціації публічних послуг

між
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державними органами та органами місцевого самоврядування, а також визначить
розміри плати за їхнє надання, платність яких визначена законами, що регулюють
відносини у медичній галузі України.
Аргументовано доцільність внесення на повторний розгляд Верховної Ради
України проект Закону України «Про лікарське самоврядування», де розширити
повноваження «Організації самоврядування лікарів» у процедурі надання,
призупинення

та

припинення

права

на

здійснення

лікарської практики

(визначення розмірів внесків і штрафних санкцій) та внесення в «Єдиний реєстр
лікарів України» інформації про кількість проведених лікарем прийомів,
маніпуляцій, оперативних втручань, прочитаних лекцій, проведених практиках,
оприлюднених публікаціях, виступах на конференціях та прослуханих курсах
підвищення кваліфікації тощо).
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