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Постановка проблеми. Триваюча нині медична реформа сприяла актуалізації проблематики адміністративно-
правового забезпечення формування єдиного медичного простору. У рамках даного функціонального утворення неви-
рішеним питанням є адекватне залучення приватних закладів до надання медичної допомоги у рамках первинної ланки 
медичної допомоги. Це потенційно дозволить забезпечити розширення можливості вибору для пацієнта і сприятиме пі-
двищенню якості та доступності медичної допомоги. Метою статті є формулювання ключових правових засад діяльно-
сті приватних медичних закладів у сучасних умовах проведення медичної реформи в Україні. Методи. Наукове осмис-
лення проблеми правової сутності медичної допомоги здійснювалось за допомогою діалектичного методу. Системно-
структурний метод слугував дослідженню ролі та значення приватних медичних закладів у системі єдиного медичного 
простору України. Узагальнення правових характеристик участі приватних медичних закладів у системі первинної ланки 
медичної допомоги досліджувалось завдяки використанню методів аналізу та синтезу. Результати. Приватні медичні 
заклади можуть і повинні бути рівноправним учасником процесу надання медичної допомоги в умовах проведення в 
Україні реформування сфери охорони здоров’я, зокрема на первинній ланці організації надання медичної допомоги. Це 
важливо як для формування єдиного медичного простору, так і для забезпечення і гарантування з боку держави прав 
пацієнтів. Констатовано, що ключовими цільовими установками діяльності приватних закладів на первинній ланці ме-
дичної допомоги мають стати підвищення якості та доступності медичної допомоги. У приватних медичних закладів має 
бути стимул надання медичної допомоги за тими правилами, які визначає держава у рамках єдиного медичного прос-
тору. Передовсім, фінансові гарантії того, що кошти від надання медичної допомоги будуть приватному медичному за-
кладу компенсовані за принципом "гроші ходять за пацієнтом" через Національну службу здоров’я України. Висновки. 
Приватні медичні заклади мають бути адекватно залучені до надання пацієнтам медичної допомоги через систему єди-
ного медичного простору. Правове регулювання цього процесу має відбуватись з урахуванням особливостей їх органі-
заційно-правового статусу та цільового призначення.  

Ключові слова: медичне право; охорона здоров'я; публічне управління; приватні медичні заклади; пер-
винна ланка надання медичної допомоги 

*** 
Problem statement. The ongoing medical reform has helped to update the issues of administrative and legal support for 
the formation of a single medical space. In the context of this functional formation, an unresolved issue is the adequate in-
volvement of private institutions in the provision of care within the primary care unit. This will potentially increase patient 
choice and improve the quality and accessibility of care. The purpose of the article is to formulate the key legal foundations 
of the activity of private medical institutions in the current conditions of medical reform in Ukraine. Methods. The purpose of 
the article is to formulate the key legal foundations of the activity of private medical institutions in the current conditions of 
medical reform in Ukraine. The system-structural method served to investigate the role and importance of private medical 
institutions in Ukraine's single medical space system. The generalization of the legal characteristics of the participation of 
private medical institutions in the primary care system was investigated through the use of methods of analysis and synthe-
sis. Results. Private medical institutions can and should be an equal participant in the process of providing health care in 
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the context of health care reform in Ukraine, in particular at the primary link in its organization of health care delivery. This is 
important both for the formation of a single medical space and for the protection and guarantee by the state of patients' 
rights. It has been stated that the key targets for the activities of private institutions in the primary care setting should be to 
improve the quality and accessibility of care. Private medical institutions should have an incentive to provide medical care 
within its primary level under the rules defined by the state within the single medical space. First of all, financial guarantees 
that the money from the provision of medical care will be compensated for by a private medical institution on the principle of 
"money goes to the patient" through the National Health Service of Ukraine. Conclusions. Private healthcare facilities 
should be adequately involved in providing primary care to patients through a single medical space system. The legal regu-
lation of this process should take into account the peculiarities of their organizational legal status and purpose. 

Keywords: medical law; health care; public administration; private medical institutions; primary care unit 
 

Постановка проблеми 

Триваюча медична реформа сприяла актуа-
лізації проблематики адміністративно-правового 
забезпечення формування єдиного медичного 
простору, зокрема, щодо залучення приватних 
закладів до надання медичної допомоги зага-
лом, та у рамках первинної ланки медичної до-
помоги зокрема. Це має розширити можливості 
вибору для пацієнта та сприятиме підвищенню 
якості й доступності медичної допомоги.  

Це підтверджує С.Г. Стеценко, за яким "ре-
форми у сфері охорони здоров’я повинні почи-
натись із чіткого узгодженого формування клю-
чових засад державної політики. Це більш ніж 
важливо, це ключовий елемент реформи у будь-
якій галузі. Без цього реформа приречена на 
невдачу" [1, с.58–59]. Т.М. Камінська та Є.О. Ко-
стюченко зазначають, що хоча законодавець 
визнає охорону здоров’я сферою державно-
приватного партнерства, на практиці уряд Украї-
ни не дуже квапиться залучати в цю сферу при-
ватних партнерів. Він традиційно лише зменшує 
фінансування охорони здоров’я, намагаючись 
скоротити бюджетні видатки. Щодо інших меха-
нізмів, крім функціонування приватної медицини, 
то вони майже не пропонуються, і це ніяк не мо-
жна визнати правильним. Тому активізація дер-
жавно-приватного партнерства в охороні здо-
ров’я поширить фінансування системи закладів 
охорони здоров’я за рахунок приватних коштів 
[2, с.60]. Б. Мейер (Benjamin M. Meier, 2018) та 
Л. Гостін (Lawrence O. Gostin, 2018) акцентують 
увагу, що багато управлінських структур як все-
редині держави, так і поза її межами, впливають 
на забезпечення охорони здоров’я, яке все бі-
льше носить глобальний характер [3]. Крім того, 
Р. Аврахам (R. Avraham, 2011) стверджує, що 
останніми роками низка держав брали участь у 
глобальних проектах, метою яких було встанов-
лення стандартизованих правил догляду за па-
цієнтами. Це, за задумом, мало зменшити кіль-
кість випадків притягнення медиків до юридичної 
відповідальності [4, с.571]. 

Нам видається, що наразі світова спільнота 
та наша держава здійснюють пошук ефективних 
шляхів уніфікації підходів щодо організації на-
дання медичної допомоги різними надавачами 
послуг. Державні, комунальні, приватні та відом-
чі медичні заклади мають здійснювати обслуго-
вування пацієнтів, виходячи з однакових (стан-
дартизованих) правил надання медичної 
допомоги. Сервісні можливості, додаткові послу-
ги можуть відрізнятись, проте підходи щодо лі-
кувально-діагностичного процесу мають бути 
однаковими. Саме тому невирішеними в умовах 
України є питання належного правового регулю-
вання діяльності приватних медичних закладів. 
Адже з одного боку, вони є суб’єктами підприєм-
ницької діяльності та вільні у виборі її здійснен-
ня, проте з іншого, вони перебувають у рамках 
єдиних правил і стандартів, обумовлених побу-
довою єдиного медичного простору.  

Звідси, метою статті є формулювання ключо-
вих правових засад діяльності приватних меди-
чних закладів у сучасних умовах проведення 
медичної реформи в Україні. Її новизна полягає 
в упорядкуванні існуючих наукових поглядів на 
залучення приватних медичних закладів до реа-
лізації загальнодержавних медичних програм і 
внесенні змін до чинного медичного законодав-
ства України. Завданням статті є здійснення 
аналізу ролі та місця приватних медичних за-
кладів у загальній системі охорони здоров’я; до-
слідження обмеженості законодавства з діяль-
ності приватних медичних закладів системи 
первинної медичної допомоги; надання органі-
заційно-правових пропозицій стосовно адекват-
ного залучення приватних медичних закладів до 
системи первинної медичної допомоги. 

Станом на сьогодні приватні медичні заклади 
займаються тим же самим, що й державні, кому-
нальні та відомчі медичні заклади – наданням 
медичних послуг громадянам, котрі отримують 
статус пацієнтів при зверненнях за медичною 
допомогою. На цьому базується один із важли-
вих елементів сприйняття самого єдиного меди-
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чного простору – максимально можливе функці-
ональне залучення медичних закладів різної 
підпорядкованості та різних форм власності з 
метою підвищення якості та доступності медич-
ної допомоги.  

Важливість правового регулювання надання 
медичних послуг у рамках приватної медицини в 
системі первинної ланки медичної допомоги 
обумовлена низкою факторів, ключовими з яких 
можуть вважатись: 

– первинна ланка надання медичної допомо-
ги максимально наближена до людини, є най-
більш суспільно чутливою у державі, а відтак 
найбільш важливою з позицій її адміністративно-
правового регулювання. Саме у заклади пер-
винної медичної допомоги особа звертається 
при появі перших ознак відхилення від нормаль-
ного стану здоров’я; 

– у переважній більшості заклади первинної 
медичної допомоги відносяться до закладів ко-
мунальної форми власності. Це, з урахуванням 
політичного курсу на децентралізацію, який спо-
стерігається в Україні останніми роками, засвід-
чує потенційну важливість налагодження систе-
ми взаємодії між приватними медичними 
закладами та комунальною системою управлін-
ня охороною здоров’я. І, що не менш важливо, 
показує певні орієнтири для організуючого впли-
ву Міністерства охорони здоров’я України як 
центрального органу виконавчої влади у царині 
медичної діяльності; 

– формування та функціонування єдиного 
медичного простору. Явища, яке здатне стати 
фоном, на якому держава уможливить надання 
якісної та доступної медичної допомоги макси-
мально більшій категорії громадян незалежно 
від місця проживання, рівня фінансової спромо-
жності та соціального статусу; 

– приватні медичні заклади, як і приватний 
сектор загалом, спрямовані на здійснення підп-
риємницької діяльності і, природно, отримання 
від цього прибутку. У зв’язку з необхідністю ви-
плачувати заробітну плату своїм працівникам, 
сплачувати державі податки, закуповувати ме-
дичне обладнання та ліки тощо, у приватних 
медичних закладів має бути стимул надання 
медичної допомоги у рамках її первинної ланки 
за тими правилами, які визначає держава у рам-
ках єдиного медичного простору. Передовсім, 
фінансові гарантії того, що кошти від надання 
медичної допомоги будуть приватному медич-
ному закладу компенсовані за принципом "гроші 
ходять за пацієнтом" через Національну службу 
здоров’я України. 

Обмеженість законодавства з діяльності 
приватних медичних закладів системи  
первинної медичної допомоги  

Щодо розуміння системи первинної медичної 
допомоги, то ключовий документ у системі су-
часного українського медичного законодавства 
– це Основи законодавства України про охорону 
здоров’я, у статті 35-1 якої зазначено, що пер-
винна медична допомога – це медична допомо-
га, що передбачає надання консультації, про-
ведення діагностики та лікування найбільш 
поширених хвороб, травм, отруєнь, патологіч-
них, фізіологічних (під час вагітності) станів, 
здійснення профілактичних заходів; направлен-
ня відповідно до медичних показань пацієнта, 
який не потребує екстреної медичної допомоги, 
для надання йому вторинної (спеціалізованої) 
або третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги; надання невідкладної медичної до-
помоги у разі розладу фізичного чи психічного 
здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, 
вторинної (спеціалізованої) або третинної (ви-
сокоспеціалізованої) медичної допомоги.  

Надання первинної медичної допомоги за-
безпечують заклади охорони здоров’я та фізич-
ні особи-підприємці, які одержали відповідну 
ліцензію в установленому законом порядку. 

Первинна медична допомога надається без-
оплатно в закладах охорони здоров’я та фізич-
ними особами-підприємцями, які одержали від-
повідну ліцензію в установленому законом 
порядку, з якими головний розпорядник бюдже-
тних коштів уклав договір про медичне обслуго-
вування населення [5]. 

З цього випливає наступне: 
По-перше, це три ключових організаційних 

напрями сприйняття первинної медичної допо-
моги: безпосереднє її надання за зверненням 
особи із певними скаргами; направлення части-
ни пацієнтів, які цього потребують, до закладів 
вторинної чи третинної медичної допомоги; 
здійснення профілактичних заходів.  

По-друге, чітка норма чинного законодавст-
ва, яка надає можливість фізичним особам-
підприємцям, які одержали відповідну ліцензію 
в установленому законом порядку, з якими го-
ловний розпорядник бюджетних коштів уклав 
договір про медичне обслуговування населен-
ня, надавати медичну допомогу в умовах пер-
винної ланки.  

Проте, логічно виникає питання: а чому тіль-
ки фізичні особи-підприємці? Чому тільки такий 
організаційно-правовий варіант здійснення під-
приємницької діяльності може бути долучений 
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до надання первинної медичної допомоги? 
Адже ми усвідомлюємо, що чинне українське 
законодавство та практика його реалізації у ме-
дичній сфері містить не тільки фізичних осіб-
підприємців як надавачів медичних послуг у 
приватному секторі. Достатньо розповсюдже-
ним є створення приватних медичних закладів 
(клініки, центри, лікарні тощо), які носять статус 
юридичних осіб. У роз’ясненнях Міністерства 
юстиції України зазначено, що статус фізичної 
особи-підприємця – це юридичний статус, який 
засвідчує право особи на заняття підприємни-
цькою діяльністю, а саме: самостійною, ініціати-
вною, систематичною, на власний ризик госпо-
дарською діяльністю, що здійснюється 
суб'єктами господарювання (підприємцями) з 
метою досягнення економічних і соціальних ре-
зультатів та одержання прибутку. Неоднозначне 
тлумачення вказаної норми в науково-
юридичній літературі і на практиці обумовлює 
появу суперечливих висновків, що безумовно 
впливає на її правозастосування, оскільки пев-
ним чином відбувається злиття правового ста-
тусу фізичної особи з правовим статусом юри-
дичної особи, які за своєю правовою природою 
є різними [6]. Зазначене має бути враховано й у 
сфері охорони здоров’я.  

Відтак, як нам видається, на часі буде пропо-
зиція внесення змін до Основ законодавства 
України про охорону здоров’я, зокрема у статтю 
35-1, і необхідність її формулювання в частині 
залучення підприємців до надання медичних 
послуг у рамках первинної медичної ланки на-
ступним чином: "Надання первинної медичної 
допомоги забезпечують заклади охорони здо-
ров’я, фізичні та юридичні особи, які одержали 
відповідну ліцензію в установленому законом 
порядку та здійснюють господарську діяльність 
у сфері надання медичних послуг. Первинна 
медична допомога надається безоплатно в за-
кладах охорони здоров’я та фізичними та юри-
дичними особами, які одержали відповідну лі-
цензію в установленому законом порядку, 
здійснюють господарську діяльність у сфері на-
дання медичних послуг, з якими головний роз-
порядник бюджетних коштів уклав договір про 
медичне обслуговування населення".  

Організаційно-правові засади адекватного 
залучення приватних медичних закладів до 
системи первинної медичної допомоги  

Загалом важливим є надання визначення та 
орієнтирів тлумачення сукупності приватних 
медичних закладів і фізичних осіб-підприємців у 

сфері медичної діяльності, які залучатимуться 
до надання медичної допомоги у рамках пер-
винної ланки її організації. Як пропонує Л.О. Бу-
равльов, "приватна система охорони здоров’я" 
– це сукупність об’єктів охорони здоров’я, що 
здійснюють приватну медичну діяльність; "при-
ватна медична діяльність" – це діяльність з на-
дання медичної допомоги, що здійснюється 
суб’єктами приватної системи охорони здоров’я; 
"приватні медичні організації" – це комерційні та 
некомерційні організації, майно яких перебуває 
в приватній та інших, окрім державної, формах 
власності. У статутах таких організацій зазначе-
но, що медична діяльність є для них основною 
[7, с.10]. Аналізуючи такого роду визначення, 
зазначимо, що з деякими із запропонованих ва-
ріантів складно погодитись. Приміром, чому 
приватна система охорони здоров’я – це сукуп-
ність об’єктів охорони здоров’я, що здійснюють 
приватну медичну діяльність? Радше варто го-
ворити про сукупність суб’єктів охорони здо-
ров’я, що здійснюють приватну медичну діяль-
ність. Адже об’єкт – це те, на що спрямовані 
організаційні зусилля, а суб’єкт – хто їх на прак-
тиці реалізовує. Ще одне непогодження. Прива-
тні медичні організації – це комерційні та неко-
мерційні організації, майно яких перебуває в 
приватній та інших, окрім державної, формах 
власності. Чому так? Адже окрім державної та 
приватної є ще комунальна форма власності. А 
як бути з відомчими медичними закладами? Хі-
ба можна автоматично стверджувати, що кому-
нальні або відомчі медичні заклади є різнови-
дом приватних медичних організацій? 
Безумовно ні.  

Ми погоджуємося з позицією, що на відміну 
від державних і муніципальних лікувально-
профілактичних установ приватні медичні уста-
нови є власниками: 

– майна, переданого йому учасниками; 
– майна придбаного за іншими підставами; 
– доходів, отриманих від здійснення діяльно-

сті, передбаченої статутом організації. 
Зазвичай платні медичні послуги населенню 

надаються медичними установами у вигляді 
профілактичної, лікувально-діагностичної, реа-
білітаційної, протезно-ортопедичної та зубопро-
тезної допомоги. В даний час приватні медичні 
установи пропонують населенню послуги за ба-
гатьма медичними спеціальностями, при цьому 
найбільш широко представлені такі напрямки, 
як стоматологія, хірургія (особливо естетична, 
пластична), урологія, гінекологія, косметологія, 
неврологія, психотерапія, як найбільш приваб-
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ливі з комерційної точки зору види спеціалізації. 
Більшість медичних центрів надають вузькос-
пеціалізовану амбулаторно-консультативну до-
помогу [8, с.201]. Одним із елементів конкурен-
ції приватних медичних закладів із іншими 
надавачами послуг у системі первинної ланки 
організації медичної допомоги є платні медичні 
послуги та конкуренція за споживача у рамках 
добровільного медичного страхування [9]. 

Наразі є важливим здійснювати заходи з 
впровадження пілотних проектів, спрямованих 
на апробацію залучення приватних медичних 
закладів до надання первинної медичної допо-
моги. Водночас, актуальним є аналіз уже реалі-
зованих проектів на предмет їх ефективності. 
Приміром, місто Київ неодноразово було 
об’єктом всіляких експериментів, в тому числі у 
сфері охорони здоров’я. Як стверджує Є. Ігна-
тов, ще у 2011–2012 рр. у м. Києві та кількох 
областях України були реалізовані пілотні прое-
кти, які передбачали зміну первинної медико-
санітарної допомоги, від якості якої залежить 
ефективне вирішення більшості проблем зі здо-
ров’ям. Адже така допомога базується на зага-
льних принципах сімейної медицини, що є од-
ним із найважливіших чинників реформування. 

Дуже прогресивним буде крок до надання 
права приватному сектору (нарівні з державни-
ми закладами) надавати медичну допомогу. Як 
наслідок, громадяни отримають можливість са-
мостійно обирати лікаря та лікарню. Резонансні 
дискусії у професійних колах виникають через 
те, що зміна підходу до фінансування медичної 
допомоги не є достатньо дієвим заходом для 
отримання кінцевого результату – ефективної 
терапії та одужання пацієнтів [10]. Ми підтриму-
ємо такого роду новації передовсім за рахунок 
розширення можливостей вибору для пацієнтів. 
У рамках єдиного медичного простору, на рівні 
первинної ланки надання медичної допомоги 
пацієнт зможе обрати: державну, комунальну, 
відомчу чи приватну медичну установу для 
отримання консультаційної, профілактичної, 
лікувальної, реабілітаційної тощо допомоги.  

В цьому сенсі колишній міністр охорони здо-
ров’я О. Квіташвілі зазначав, що "є три принци-
пи. Перший – гроші йдуть за пацієнтом. Другий 
– у пацієнта є вибір, в яку лікарню піти. Головне 
– оплата послуг, а не установ. Третій – у лікарні 
завжди є можливість розпорядитися своїми грі-
шми. Лікарі самі вибирають собі головлікаря. 
Повинна бути прозора система фінансування 
[11]. Такого роду розуміння заслуговує на підт-
римку та має бути використано при пошуку 

шляхів правового забезпечення залучення при-
ватних надавачів медичних послуг до первинної 
ланки медичної допомоги.  

Ми повинні звертати увагу на суспільні нас-
лідки медичних перетворень, медичної рефор-
ми. Варто прогнозувати, яким чином будуть 
сприйняті новаторські організаційно-правові 
кроки у сфері первинної медичної допомоги. 
Схвальною є позиція Я.М. Шатковського, за 
яким "важливим питанням є розуміння того, як 
вказані реформи впливають на доступність пе-
рвинної медичної допомоги. Наголошу на тій 
обставині, що з точки зору суспільного сприй-
няття саме доступність первинної медичної до-
помоги є тим індикатором, за яким передовсім 
оцінюватимуть хід та наслідки реформи. Пер-
винна медицина ближче до людини. Вона, за 
світовими статистичними даними кращих зраз-
ків організації охорони здоров’я, має охопити до 
70 % реального надання медичної допомоги. 
Інші 30 % – це вторинна та третинна медична 
допомога. В Україні наразі цифри дещо інші, 
проте і тут тенденції очевидні: первинному рів-
ню держава надає пріоритетне значення. На 
нього передовсім намагається впливати. Розу-
міючи, що тут основа всього реформування ме-
дичної сфери" [12, с.143]. Саме тому, активне 
залучення приватних закладів до надання пер-
винної медичної допомоги є важливим загаль-
нодержавним соціальним і правовим завдан-
ням. Відтак, правове регулювання вказаних 
процесів має відбуватись із урахуванням вимог 
Конституції України та чинного медичного зако-
нодавства.  

Ще один важливий вимір аналізу приватних 
медичних закладів у системі надання первинної 
допомоги: у рамках якого правового утворення 
це краще урегульовувати? Цивільне право, ад-
міністративне право, медичне право, право 
охорони здоров’я, біоюриспруденція – ці "пре-
тенденти" підтримуються тими чи іншими дослі-
дниками. Н. Тодоровський, зокрема, стверджує, 
що медичне право – це галузь права, що регу-
лює широкі повноваження медичної галузі, пос-
тачальників та користувачів медичних послуг, 
права пацієнтів та лікарів. Право охорони здо-
ров’я – це галузь, що розширює свої повнова-
ження, яка може бути ширшою, ніж медичне 
право, передовсім стосовно регламентів, що 
стосуються здоров'я людини. Право охорони 
здоров’я в межах своєї сфери регулює проце-
дури, пов'язані зі здоров’ям людини, пов'язуючи 
основні права людини та правові дії. Можна 
сказати, що між медичним та правом охорони 
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здоров’я існують відмінності. Хоча медичне 
право та право охорони здоров’я часто сприй-
мається окремо, їх не слід строго розділяти, 
оскільки вони обидві сприяють гуманізації права 
[13, с.38]. Своєю чергою, С.Г. Стеценко зазна-
чає на необхідність та доцільність використання 
узагальненого поняття біоюриспруденції як но-
вітнє науково-правове утворення, в основі якого 
лежить сприйняття життя людини у якості най-
вищої біосоціальної цінності, метою якого є за-
безпечення та захист правовими засобами жит-
тя людини у зв’язку з інтенсивним розвитком 
біології та медицини [14; 15].  

З нашої точки зору, правове регулювання ді-
яльності приватних медичних закладів має від-
буватись комплексно, з урахуванням специфіки 
медичної діяльності як такої. Біоюриспруденція 
має створити належне теоретико-методологічне 
підґрунтя діяльності приватних медичних за-
кладів у рамках первинної ланки її надання. Но-
рми адміністративного права визначатимуть 
особливості адміністративно-правового забез-
печення функціонування єдиного медичного 
простору, норми цивільного права відобража-
тимуть свободу участі (неучасті) приватних за-
кладів у реалізації певних завдань, які не є 
профільними для них. І, насамкінець, механізми 
медичного права слугуватимуть повсякденним 
правовим дороговказом діяльності приватних 
медичних закладів.  

Наприкінці зазначимо, що приватні медичні 
заклади можуть і повинні бути рівноправним 
учасником процесу надання медичної допомоги 
на первинній ланці її організації. Це важливо як 
для формування єдиного медичного простору, 
так і для забезпечення та гарантування з боку 
держави прав пацієнтів. Констатуємо, що клю-
човими цільовими установками діяльності при-

ватних закладів на первинній ланці медичної 
допомоги мають стати підвищення якості та до-
ступності медичної допомоги.  

Висновки 

В роботі встановлено, що: 
1. Одним із важливих елементів сприйняття 

єдиного медичного простору є максимально 
можливе функціональне залучення медичних 
закладів різної підпорядкованості та різних 
форм власності з метою підвищення якості та 
доступності медичної допомоги. Приватні меди-
чні заклади мають бути повноцінною функціо-
нальною складовою даного простору і діяти на 
підставі вимог чинного законодавства. 

2. Пропонується внести зміни до Основ зако-
нодавства України про охорону здоров’я, зок-
рема у статтю 35-1, забезпечивши повноправну 
участь приватних медичних закладів та фізич-
них осіб-підприємців, які одержали відповідну 
ліцензію, у наданні первинної медичної допомо-
ги". 

3. Приватні медичні заклади, попри їх прива-
тно-правові засади діяльності, можуть і повинні 
бути залучені до виконання загальнодержавних 
медичних програм. Саме тому належне правове 
регулювання вказаних процесів відіграє значну 
роль. Це важливо як для формування єдиного 
медичного простору, так і для забезпечення і 
гарантування з боку держави прав пацієнтів. 

Конфлікт інтересів 

Автор зазначає про відсутність конфлікту ін-
тересів. 

Вираз вдячності 

Дослідження виконано ініціативно та не 
отримало будь-якого фінансування. 
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