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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Здоров’я є чинником, який безпосередньо впливає 

на життя, його тривалість та якість не лише кожної людини, а й усього 

суспільства, народів та націй, людства на планеті загалом. Тому не дивно, що з 

кожним роком все більше уваги приділяється його збереженню, зміцненню, 

профілактиці, інформуванню й орієнтації населення кожної держави на 

здоровий спосіб життя, розвивається міжнародне співробітництво, з метою 

попередження виникнення і поширення інфекцій та захворювань, 

впровадження передових практик і технологій профілактики та лікування 

тощо. У зв’язку з цим, усі основоположні нормативні документи 

національного та міжнародного рівнів закріплюють право людей на охорону 

здоров’я, зокрема, з метою, щоб зобов’язати усі публічні інституції 

виконувати в межах їх повноважень діяльність, спрямовану на охорону 

здоров’я населення, включаючи розроблення програм, стратегічних курсів, 

концепцій розвитку, надання публічних послуг у цій сфері, забезпечення 

дотримання сучасних нормативів і стандартів надання медичної допомоги, 

санітарно-епідеміологічного нагляду тощо. 

Інакше кажучи, дотримання вимог міжнародних та національних 

нормативних актів, задоволення публічних потреб суспільства щодо охорони 

здоров’я, забезпечення виконання публічних функцій і завдань охорони 

здоров’я, зокрема контроль і нагляд за діяльністю закладів охорони здоров’я, 

відповідно до вимог законодавства, за дотриманням стандартів і вимог щодо 

якісного надання послуг населенню, контроль за санітарно-епідеміологічною 

ситуацією у державі та інше, потребують відповідного механізму діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації та його нормативно-правового забезпечення 

на належному рівні. 

Натомість, відсутність необхідного наукового базису (як одна із 

головних причин) зумовлює незадовільний стан нормативно-правового 

регулювання діяльності публічної адміністрації з охорони (громадського) 

здоров’я, який виражається у численних недоліках, колізіях, суперечностях і 

невідповідностях у нормативно-правових актах різної юридичної сили, що 

знижує ефективність охорони громадського здоров’я, ускладнює виконання 

публічних функцій і завдань у сфері охорони здоров’я, а також ставить під 

сумнів реальність забезпечення і дотримання конституційного права громадян 

на охорону здоров’я. 

У такий спосіб, необхідність створення надійного та ефективного 

адміністративно-правового забезпечення діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері охорони здоров’я, подолання проблем та удосконалення 

нормативно-правового регулювання, потреба в належному науковому 

обґрунтуванні цього процесу та у розвитку права (охорони) громадського 

здоров’я України, зумовлюють актуальність цього дослідження. 

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

Дослідження проведено згідно з: Концепцією адміністративної реформи в 
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України, затвердженою Указом Президента України від 22 липня 1998 р. 

№ 810/98; Концепцією розвитку охорони здоров’я населення України, 

затвердженою Указом Президента України від 7 грудня 2000 р. № 1313/2000; 

Концепцією Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір», 

схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. 

№ 1164-р; Концепцією розвитку системи громадського здоров’я, схваленою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р; 

пунктами 6, 7, 9, 14, 15 розділу «Проблеми формування національної правової 

системи України та її адаптація до європейського права», пунктами 8, 10, 11 

розділу «Правове забезпечення державного будівництва та розвитку 

політичної системи» Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–

2020 роки, закріплених у Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 роки. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає у виробленні 

теоретичних засад адміністративно-правового забезпечення діяльності 

публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я, а також 

розробці на цій основі пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення 

нормативно-правового забезпечення вказаної сфери суспільних відносин. 

Для досягнення зазначеної мети, необхідно вирішити такі завдання: 

– визначити поняття і з’ясувати сутність категорії «громадське 

здоров’я»; 

– розкрити сутність права охорони громадського здоров’я та 

обґрунтувати його правову природу; 

– охарактеризувати джерела права охорони громадського здоров’я; 

– розкрити систему суб’єктів публічної адміністрації у сфері охорони 

громадського здоров’я; 

– дослідити та проаналізувати принципи (стандарти) діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я; 

– проаналізувати адміністративно-процедурну діяльність суб’єктів 

публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я; 

– сформулювати пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення діяльності публічної адміністрації у 

сфері охорони громадського здоров’я. 

Об’єктом дослідження є публічно-правові відносини, що складаються у 

сфері охорони громадського здоров’я. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення 

діяльності публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 

загальні та спеціальні методи наукового пізнання, застосування яких 

зумовлено системним підходом, що дало змогу цілеспрямовано та 

комплексно вивчити і розкрити тему дисертації та зумовлену нею 

проблематику. Наприклад, за допомогою логіко-семантичного методу 

оновлено й уточнено понятійно-категоріальний апарат, визначено сутність і 

дефініції термінів «здоров’я», «благополуччя», «стан повного благополуччя», 
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«здоров’я населення», «громадське здоров’я», «право охорони громадського 

здоров’я» (підрозділи 1.1, 1.2). За допомогою історично-правового методу 

встановлено витоки категорії «принципи», особливості становлення категорії 

«державне управління» (підрозділи 2.1, 2.2); окреслено зміни у правовій 

регламентації процесу правонаступництва повноважень Санітарно-

епідеміологічної служби (підрозділ 2.1) та у правовому регулюванні порядку 

здійснення окремих адміністративних процедур у сфері охорони 

громадського здоров’я (підрозділ 2.3). Системний метод застосовано при 

визначенні джерел права охорони громадського здоров’я і засад 

адміністративно-правового забезпечення діяльності публічної адміністрації у 

сфері охорони громадського здоров’я (розділи 1, 2). Аналіз, синтез, дедукцію 

та індукцію використано у процесі формулювання дефініцій, виокремлення 

ознак та характеристики основних правових категорій і конструкцій у сфері 

адміністративно-правового забезпечення охорони громадського здоров’я 

(розділи 1, 2). За допомогою методу групування та структурно-логічного 

методу, з’ясовано та сформульовано систему джерел права охорони 

громадського здоров’я, систему суб’єктів публічної адміністрації та систему 

принципів їх діяльності у сфері охорони громадського здоров’я 

(підрозділи 1.3, 2.1, 2.2). За допомогою методу класифікації було 

запропоновано підходи до класифікації суб’єктів публічної адміністрації, 

принципів їх діяльності та адміністративних процедур у сфері охорони 

громадського здоров’я (розділ 2). Порівняльно-правовий метод було 

застосовано при дослідженні положень національних і міжнародно-правових 

нормативних документів, а також при вивченні концепцій та підходів до: 

характеристики категорій «здоров’я», «індивідуальне здоров’я», «здоров’я 

населення», «громадське здоров’я», «принципи», «принципи права», 

«джерела права», «джерела адміністративного права», «адміністративні 

процедури», «механізм адміністративно-правового забезпечення»; 

характеристики системи суб’єктів публічної адміністрації у сфері охорони 

здоров’я; виділення галузей медичного права, охороноздоровчого права, 

права громадського здоров’я; виокремлення принципів діяльності публічної 

адміністрації (розділи 1, 2). Системно-структурний метод дав змогу 

охарактеризувати окремі аспекти права охорони громадського здоров’я, 

конституційного права громадян на охорону здоров’я та механізму 

адміністративно-правового забезпечення діяльності публічної адміністрації у 

сфері охорони громадського здоров’я (розділи 1, 2). 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять наукові праці та 

навчальні матеріали в галузі теорії права та держави, конституційного права, 

адміністративного права, історичних, економічних, медичних та філологічних 

наук, зокрема, таких учених: В. Б. Авер’янова, О. Ф. Адамчука, І. П. Андрушка, 

Ж.-Л. Бержеля, В. О. Бєлінгіо, Ю. Д. Бойчука, С. Г. Брателя, С. В. Васильєва, 

О. П. Васильченка, В. В. Галуньки, З. С. Гладуна, С. П. Головатого, 

К. Г. Головачової, Р. Ю. Гревцової, О. О. Губанова, Г. О. Дічка, А. І. Дрішлюка, 

О. І. Дунаса, І. В. Жалінської, Н. Ю. Задираки, Т. О. Карабіна, О. Ю. Кашинцевої, 
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В. І. Клинчука, А. М. Коваль, В. Є. Ковригіної, А. М. Колодія, В. К. Колпакова, 

О. І. Краснової, О. В. Кузьменко, К. А. Кулініча, В. В. Лещенка, Т. В. Літвінової, 

О. В. Ліфінцева, Б. О. Логвиненка, П. В. Лютікова, Н. А. Мазаракі, М. В. Мазура, 

Р. А. Майданика, Р. С. Мельника, М. С. Музики, В. Ю. Оксінь, І. В. Патерила, 

С. В. Прийми, А. А. Пухтецької, В. В. Решоти, Н. О. Рингача, О. Г. Рогової, 

Л. М. Руснака, І. В. Семеніхіна, Т. В. Семигіної, І. Я. Сенюти, О. Ф. Скакун, 

З. С. Скалецької, О. В. Старчука, В. Ю. Стеценка, С. Г. Стеценка, 

О. Г. Стрельченко, В. П. Тимощука, Ю. О. Тихомирова, Н. Є. Толкачової, 

О. В. Худошиної, О. Б. Чорномаз, О. М. Шамич, Ю. Ю. Швеця, Н. В. Шевчук, 

О. В. Шенкаренка, І. Д. Шутак, О. О. Якименко, Р. В. Яковенка та інших. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, закони 

України, міжнародні договори, рішення та висновки Конституційного Суду 

України, нормативно-правові акти підзаконного рівня Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також 

відповідне законодавство ЄС. 

Емпіричну основу дослідження становили офіційні статистичні дані та 

рішення органів судової влади. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим комплексним правовим дослідженням, у якому з 

використанням необхідних методів наукового пізнання, здобутків вітчизняної і 

зарубіжної юридичної науки, урахуванням положень чинних національних та 

міжнародних нормативних актів, законопроектів окреслено теоретичні та 

практичні проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності 

публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я, розроблено 

шляхи їх вирішення, розглянуто перспективи формування та розвитку права 

охорони громадського здоров’я в системі адміністративного права. За 

результатами дослідження сформульовано й обґрунтовано низку 

концептуальних положень, висновків і пропозицій, що відрізняються 

науковою новизною і мають важливе теоретичне та практичне значення, 

зокрема: 

вперше: 

– встановлено, що громадське здоров’я є складним і багатовимірним 

поняттям, розуміння сутності якого неможливо обмежити єдиною дефініцією, 

та обґрунтовано доречність його вивчення у декількох вимірах, як це має 

відбувається з іншими комплексними правовими категоріями, а саме: як 

здоров’я певної частини населення та об’єкта діяльності відповідних 

інституцій; як галузі науки; як сфери практичної діяльності: публічного 

управління, надання послуг тощо; як підгалузі права (права громадського 

здоров’я); 

– виділено ознаки, властиві громадському здоров’ю, як діяльності, та 

запропоновано відносити до них такі: 1) є публічно-правовою категорією; 

2) має публічний характер, який полягає у тому, що відповідна діяльність 

здійснюється з метою задоволення публічних інтересів та орієнтована на 
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здоров’я населення загалом; 3) здійснюється переважно суб’єктами публічної 

адміністрації у контексті публічного управління (шляхом реалізації публічно-

владних повноважень, за допомогою адміністративно-правових процедур та 

інструментів діяльності публічної адміністрації); 

– запропоновано дефініцію джерел права охорони громадського 

здоров’я, а саме: це правові утворення у різноманітних, визнаних суспільством 

і державою формах, що відповідають висунутим до їх правомірності вимогам 

та містять у собі офіційно визнані й обов’язкові до виконання норми поведінки 

у сфері охорони громадського здоров’я; 

– надано визначення принципів діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я: це засадничі правила, 

головні вимоги, основні норми, на яких базується порядок публічного 

адміністрування та які покладено в основу побудови решти правил 

функціонування суб’єктів публічної адміністрації у сфері охорони 

громадського здоров’я; 

– запропоновано розглядати контроль якості надання медичної допомоги 

як правову конструкцію, що об’єднує групу адміністративних процедур за 

критерієм цілей реалізації, та тлумачити його поняття у такий спосіб: це 

сукупність адміністративних процедур, здійснюваних суб’єктами публічної 

адміністрації з метою адміністративно-правового забезпечення медичної 

допомоги, та проведення інших заходів щодо організації надання закладами 

охорони здоров’я медичної допомоги, відповідно до стандартів у сфері 

охорони здоров’я; 

удосконалено: 

– обґрунтування адміністративно-правової природи громадського 

здоров’я шляхом порівняння його ознак з критеріями, за якими, зазвичай, 

встановлюється можливість віднесення певних відносин до предмета 

правового регулювання адміністративного права. Уточнено, що предмет 

адміністративного права становитимуть лише адміністративно-правові 

відносини, які виникають під час взаємодії публічної адміністрації з іншими 

суб’єктами, з метою задоволення публічних інтересів у сфері охорони 

здоров’я за допомогою процедур та інструментів публічного 

адміністрування. Натомість решта відносин регулюватимуться іншими 

галузями права (наприклад, коли має місце взаємодія між недержавними 

інституціями у сфері охорони громадського здоров’я та приватними 

особами, то такі відносини регулюватимуться приватноправовими галузями 

права, зокрема цивільним); 

– тлумачення нормативно закріплених принципів у сфері охорони 

здоров’я шляхом формулювання пропозицій з приводу удосконалення їх 

розуміння, характеристики та регламентації їх змісту. Такими принципами є: 

дотримання прав і свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров’я та 

забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій; гуманістичної 

спрямованості, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над 

класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами; 
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рівноправності громадян і демократизму; відповідності завданням і рівню 

соціально-економічного та культурного розвитку суспільства, наукової 

обґрунтованості, матеріально-технічної і фінансової забезпеченості; 

підвищеного медико-соціального захисту найбільш вразливих верств 

населення; орієнтації на сучасні стандарти здоров’я та медичної допомоги, 

поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом у сфері 

охорони здоров’я; попереджувально-профілактичного характеру, 

комплексного соціального, екологічного та медичного підходу до охорони 

здоров’я; загальнодоступності медичної допомоги та інших послуг в сфері 

охорони здоров’я; багатоукладності економіки охорони здоров’я і 

багатоканальності її фінансування, поєднання державних гарантій з 

демонополізацією та заохоченням підприємництва і конкуренції; 

дістали подальшого розвитку: 

– рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового 

закріплення дефініцій основних правових понять і категорій, зокрема, 

запропоновано закріпити на нормативному рівні означення усіх компонентів 

поняття «здоров’я», включаючи «благополуччя», «фізичне благополуччя», 

«психічне благополуччя», «соціальне благополуччя», їх показники, а також 

визначення понять «санітарно-профілактичний заклад охорони здоров’я» і 

«санітарно-профілактична діяльність»; 

– позиції з приводу удосконалення нормативно-правових актів, якими 

регламентовано правовий статус окремих суб’єктів публічної адміністрації, 

зокрема в частині необхідності внесення змін і доповнень до Законів України 

«Про Службу безпеки України» і «Про Державну службу спеціального зв’язку 

та захисту інформації України», згідно з якими буде унормовано 

повноваження Служби безпеки України і Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України на управління відомчими закладами 

охорони здоров’я; 

– рекомендації з удосконалення стану нормативно-правового 

забезпечення діяльності публічної адміністрації у сфері охорони громадського 

здоров’я щодо здійснення уніфікації та систематизації усіх загальних 

принципів діяльності публічної адміністрації в межах єдиного нормативного 

акту; 

– пропозиції з приводу удосконалення нормативно-правової 

регламентації процедур контролю, зокрема в частині перейменування 

закріпленої у Положенні про Міністерство охорони здоров’я України 

процедури контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів, які 

використовуються, виробляються або пропонуються до використання в 

медичній практиці в Україні, згідно з Порядком здійснення контролю за 

відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній 

практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що вони становлять науково-теоретичний і практичний інтерес та 

можуть бути використані у: 
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– науково-дослідній сфері – для подальших досліджень адміністративно-

правового забезпечення діяльності публічної адміністрації у сфері охорони 

здоров’я, конституційного права громадян на охорону здоров’я та його 

адміністративно-правового забезпечення, права охорони громадського 

здоров’я; 

– правотворчості – під час удосконалення чинних і розроблення нових 

нормативно-правових актів з питань охорони громадського здоров’я; 

– правозастосуванні – з метою підвищення ефективності діяльності 

публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я; 

– навчальному процесі – в ході підготовки лекцій, навчальних посібників 

та підручників з дисциплін «Адміністративне право», «Теоретичні проблеми 

адміністративного права», «Право охорони громадського здоров’я», 

«Охороноздоровче право», «Медичне право» та інших. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднені на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема, на: 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Політико-правові реформи 

та становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Херсон, 5–6 жовтня 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Правове регулювання 

суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку» 

(м. Київ, 12–13 жовтня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження 

відображено у семи наукових публікаціях: чотири статті – у вітчизняних 

наукових фахових виданнях; одна – у статті у закордонному фаховому 

виданні; двох тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 

двох розділів, логічно об’єднаних у шість підрозділів, висновків до кожного 

розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 249 сторінок, з них основного тексту – 

194 сторінки. Список використаних джерел налічує 366 найменувань і займає 

44 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами, встановлено мету та завдання роботи, 

визначено її об’єкт і предмет, методологічну, нормативну та науково-

теоретичну основу, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено дані про їх апробацію та публікації. 

Розділ 1 «Громадське здоров’я як об’єкт адміністративно-

правового регулювання» складається з трьох підрозділів, у яких 

обґрунтовано авторський підхід до розуміння категорії «громадське 

здоров’я» та сутності, правової природи і джерел права охорони 

громадського здоров’я. 
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У підрозділі 1.1 «Поняття та сутність категорії «громадське 

здоров’я» дисертантом встановлено, що законодавчо закріплене визначення 

поняття «здоров’я» можна скоригувати, визначивши його як стан повного 

фізичного, психічного і соціального благополуччя, за якого збережені (зокрема 

відновлені) фізіологічні та психологічні функції людини на рівні, достатньому 

для її оптимальної працездатності та соціальної активності за максимальної 

біологічно можливої індивідуальної тривалості життя. 

Відмежовано категорії «громадське здоров’я» і «здоров’я населення», і 

запропоновано розуміти їх як дві зовсім різні за сутністю і природою правові 

категорії. Обґрунтовано доречність вивчення поняття громадського здоров’я у 

різних вимірах, обрання яких залежатиме від мети дослідження і впливатиме 

на визначення властивих йому ознак та формулювання його дефініції. У зв’язку 

з цим, з метою дослідження адміністративно-правового забезпечення 

діяльності публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я, 

наголошено на доречності розгляду громадського здоров’я у сфери практичної 

(публічно-управлінської) діяльності, здійснюваної у сфері охорони здоров’я 

населення. 

У підрозділі 1.2 «Право охорони громадського здоров’я та його правова 

природа» встановлено, що термін «громадське здоров’я» є тотожним 

еквівалентом понять «public health» та «публічне здоров’я». Доведено 

публічно-правову природу громадського здоров’я та з’ясовано, що воно 

охоплюється сферою правового впливу права (охорони) громадського 

здоров’я. Уточнено, що потрібно розуміти під «недержавними інституціями» 

при визначенні відносин, які становлять предмет права охорони громадського 

здоров’я, та наголошено на тому, що доречніше протиставляти не державні і 

недержавні інституції, а суб’єктів публічної адміністрації, інститутів 

громадянського суспільства і приватних осіб, участь яких у громадському 

здоров’ї відрізнятиметься за їх правовим статусом у цих відносинах, правами і 

обов’язками, якими вони наділені, їх метою і цілями, процедурами, які 

застосовують, і порядком, за яким діють, а також нормативно-правовим 

забезпеченням тощо. 

Відмежовано право громадського здоров’я від решти суміжних 

правових утворень, таких як медичне право і право охорони здоров’я. 

Обґрунтовано місце права громадського здоров’я у системі національного 

права та наголошено на тому, що воно має визнаватись підгалуззю 

Особливого адміністративного права. Розглянуто особливості найменування 

цієї підгалузі та зазначено, що назви «право громадського здоров’я» і 

«право охорони громадського здоров’я» є рівноцінними та однаково 

правильними. 

У підрозділі 1.3 «Джерела права охорони громадського здоров’я» 

розглянуто поняття джерел права і на його підставі сформульовано дефініцію 

джерел права громадського здоров’я. Запропоновано розмежовувати поняття 

«регулятори суспільних відносин» і «джерела певної галузі права» та 

співвідносити їх між собою як ціле і частину цілого, відповідно. При цьому під 
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регуляторами суспільних відносин запропоновано розуміти сукупність джерел 

різних галузей права, галузей законодавства, сукупність правових норм, 

розміщених у джерелах різних галузей права (у цьому випадку йдеться про 

формалізовані джерела), якими регулюються суспільні відносини у певній 

сфері. 

Розглянуто різновиди джерел права і підходи до їх класифікації. 

Встановлено доцільність вивчення винятково формалізованих джерел права в 

межах системи джерел права охорони громадського здоров’я. Виокремлено 

низку національних та міжнародних нормативних документів, які відіграють 

провідну роль у цій сфері. 

Розділ 2 «Механізм адміністративно-правового забезпечення 

діяльності публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я» 
складається з трьох підрозділів, присвячених сучасному розумінню і стану 

нормативно-правової регламентації основних елементів механізму 

адміністративно-правового забезпечення діяльності публічної адміністрації у 

сфері охорони громадського здоров’я. 

У підрозділі 2.1 «Система суб’єктів публічної адміністрації у сфері 

охорони громадського здоров’я» розглянуто поняття і названо основні складові 

механізму адміністративно-правового забезпечення діяльності публічної 

адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я. Проаналізовано наявні у 

юридичній літературі підходи до визначення системи суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я та запропоновано її 

авторське бачення. 

Акцентовано на тому, що на сьогоднішній день в Україні функціонує 

розгалужена система суб’єктів публічної адміністрації у сфері охорони 

громадського здоров’я, до якої належать не лише органи публічного 

адміністрування, а й інші суб’єкти, як наділені, так і не наділені публічно-

владними повноваженнями. Для зручності та з метою відмежування різних 

за правовим статусом, правовою природою, функціональним 

інструментарієм, юридичною силою рішень та іншими ознаками суб’єктів 

публічної адміністрації в окресленій сфері, доречно проводити їх 

класифікацію з виділенням принципово різних груп суб’єктів, які з 

названих причин не можна ставити в один ряд та вивчати у сукупності, як 

одне ціле. 

У підрозділі 2.2 «Принципи (стандарти) діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я» сформульовано 

дефініції загальних і спеціальних принципів діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я. Загальні принципи 

визначено як універсальні і засадничі принципи, які стосуються основних та 

найголовніших питань створення, організації і функціонування публічної 

адміністрації у державі загалом. Спеціальні запропоновано розуміти як 

засадничі принципи, які стосуються основних та найголовніших питань 

створення, організації і функціонування публічної адміністрації у галузі 

охорони громадського здоров’я. 
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Запропоновано класифікувати загальні принципи діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я за критерієм 

джерел регламентації на національні та міжнародні (європейські), а за 

критерієм змісту на: 1) загальноправові, які стосуються діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації загалом, наприклад: верховенства права, законності, 

рівності громадян перед законом і недискримінації; 2) організаційні, які 

стосуються організації діяльності суб’єктів публічної адміністрації, 

наприклад: поділу публічної влади, безперервності, єдності публічної 

політики, гласності, відповідальності; 3) процедурні принципи, які 

стосуються процедури прийняття рішень, зокрема: обґрунтованості, 

безсторонності, добросовісності, розсудливості, пропорційності, 

своєчасності тощо. Крім того, запропоновано також виділяти в межах 

загальних принципів ті, якими мають керуватись у своїй діяльності: 1) усі 

суб’єкти публічної адміністрації; 2) окремі групи суб’єктів публічної 

адміністрації, сформовані за критерієм організаційно-правової форми 

(наприклад, усі колегіальні суб’єкти або усі органи місцевого 

самоврядування). До останніх належать, зокрема, принципи колегіальності, 

єдиноначальності, виборності, правової, організаційної та матеріально-

фінансової самостійності в межах повноважень. 

У підрозділі 2.3 «Адміністративно-процедурна діяльність суб’єктів 

публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я» 

проаналізовано поняття, ознаки та різновиди адміністративних процедур у 

сфері охорони громадського здоров’я, стан їх нормативно-правової 

регламентації та сформульовано шляхи його удосконалення. 

Визначено адміністративні процедури у сфері охорони громадського 

здоров’я як закріплені на нормативному рівні правила, що визначають порядок 

здійснення суб’єктами публічної адміністрації розгляду та вирішення 

адміністративних справ у сфері охорони громадського здоров’я, який 

складається із сукупності послідовно здійснюваних дій та рішень. 

Встановлено, що вітчизняними нормативними актами передбачено низку 

адміністративних процедур діяльності публічної адміністрації у сфері охорони 

громадського здоров’я, які можна класифікувати за функціональним 

призначенням. 

З’ясовано, що їх нормативно-правова регламентація не лише не 

задовольняє потреб суспільства і публічного адміністрування, а й створює 

перепони для ефективної охорони громадського здоров’я. Неналежний 

рівень нормативно-правового забезпечення реалізації адміністративних 

процедур у сфері охорони громадського здоров’я зумовлений численними 

недоліками, колізіями, неузгодженістю положень між нормативними 

актами та іншим. Основними недоліками є відсутність чітко закріплених 

порядків реалізації більшості адміністративних процедур та нормативно 

закріплених повноважень на їх здійснення, дублювання та 

нерозмежованість повноважень між різними суб’єктами публічної 

адміністрації тощо. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

розв’язання наукового завдання, що виявляється у виробленні теоретичних 

засад адміністративно-правового забезпечення діяльності публічної 

адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 

Сформульовано три напрями тлумачення поняття й сутності 

«громадське здоров’я», зокрема: 1) у значенні «здоров’я громадськості», 

внаслідок чого воно являтиме собою складову частину більш загального 

поняття «здоров’я населення», так як йтиметься про здоров’я конкретної 

частини населення (яку можна охарактеризувати як громадськість) у межах 

певної країни (або навіть країн); 2) як синонім поняття «здоров’я населення», 

як це пропонується у науковій літературі та здійснюється вченими у різних 

галузях знань. Але тоді його використання потребуватиме додаткових 

пояснень причин ототожнення понять «населення» та «громадськість», що 

визнано підставою для відмови від використання такого підходу; 3) як правова 

категорія, яка за своєю сутністю і правовою природою повністю відрізняється 

від поняття «здоров’я населення». З’ясовано, що за такого підходу громадське 

здоров’я сприймається як однойменна сфера наукової та іншої діяльності, 

спрямованої на його забезпечення у міжнародних, загальнодержавних, 

регіональних та місцевих (на рівні окремих адміністративних одиниць 

території України) масштабах. 

Доведено, що право охорони громадського здоров’я є підгалуззю 

Особливого адміністративного права, яка регулює порядок реалізації 

публічною адміністрацією функцій громадського здоров’я (охорони 

громадського здоров’я), під час якої має місце взаємодія між публічною 

адміністрацією та іншими суб’єктами публічної адміністрації, інститутами 

громадянського суспільства у контексті їх участі в управлінні державними 

справами, а також з питань дотримання ними законодавства; приватними 

особами. 

Представлено систему формалізованих джерел права охорони 

громадського здоров’я у такому вигляді: 1) джерела національного рівня: 

закони України; підзаконні акти, які запропоновано додатково поділяти за 

суб’єктом прийняття на: укази Президента України, акти Кабінету Міністрів 

України, накази центральних органів виконавчої влади, накази органів влади, 

не віднесених до окремих гілок влади, акти органів місцевого самоврядування; 

2) джерела міжнародного рівня: правові акти ЄС; міжнародні акти, прийняті 

іншими суб’єктами міжнародного права, з-поміж яких основне місце 

посідають акти ВООЗ. 

Запропоновано відображати сучасну систему суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я у такий спосіб: 

1. Суб’єкти, які здійснюють публічне адміністрування (або суб’єкти публічної 



12 

адміністрації, наділені публічно-управлінськими функціями): 1) суб’єкти 

публічної адміністрації, для яких публічне адміністрування є основною 

діяльністю (органи виконавчої влади, основна діяльність яких здійснюється у 

сфері охорони здоров’я, або які виконують певні функції і завдання у сфері 

охорони здоров’я; органи публічного управління АРК; органи місцевого 

самоврядування); 2) суб’єкти, які виконують функції публічного 

адміністрування (Президент України). 2. Суб’єкти публічної адміністрації, які 

не наділені публічно-владними повноваженнями: 1) які функціонують у 

публічній сфері та можуть брати участь у публічному адмініструванні, зокрема 

шляхом ухвалення рішень рекомендаційного характеру; 2) які функціонують у 

публічній сфері, але їх діяльність пов’язана не з участю у публічному 

адмініструванні, а з наданням послуг (медичних, профілактичних, 

реабілітаційних тощо) населенню, що регулюється нормами цивільного, 

господарського та інших галузей права. До них належать профілактичні, 

лікувальні та інші заклади здоров’я. 

Встановлено, що систему принципів діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я становлять дві основні 

групи, виділені за критерієм сфери (або характеру) застосування (чи 

поширення правового впливу), а саме: загальні і спеціальні. 

Встановлено, що адміністративно-процедурна діяльність суб’єктів 

публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я представлена в 

Україні такими адміністративними процедурами: 1) державного контролю і 

нагляду у сфері охорони здоров’я (наприклад, контролю за якістю та безпекою 

лікарських засобів та імунобіологічних препаратів; контролю якості 

лікарських засобів, що імпортуються в Україну; нагляду (контролю) за 

виконанням фізичними особами – підприємцями умов зайняття народною 

медициною (цілительством) та ін.); 2) ліцензування господарської діяльності у 

сфері охорони здоров’я, яка, відповідно до закону, підлягає ліцензуванню 

(наприклад, діяльності з: медичної практики; переробки донорської крові та її 

компонентів, виготовлення з них препаратів та ін.); 3) дозвільні (наприклад, 

видача дозволів на використання небезпечних факторів навколишнього 

(зокрема виробничого) середовища, що впливають на здоров’я людини та 

навколишнє середовище; спеціального дозволу на зайняття народною 

медициною (цілительством); 4) акредитації закладів охорони здоров’я та 

аптечних закладів; 5) реєстраційні (наприклад, процедури державної 

реєстрації: лікарських засобів, зокрема імунобіологічних препаратів; 

небезпечних факторів навколишнього (зокрема виробничого) середовища, що 

впливають на здоров’я людини та навколишнє середовище); 6) експертизи 

(наприклад, державної санітарно-епідеміологічної експертизи); 7) сертифікації 

(наприклад, підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) 

лікарських засобів) тощо. 

Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення діяльності публічної адміністрації 

у сфері охорони громадського здоров’я, які полягають в обґрунтуванні 
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шляхів вирішення властивих сучасному стану проблем і недоліків, зокрема 

за допомогою таких заходів: проведення кропіткої нормопроектної роботи, 

у процесі якої буде розроблено проекти нормативно-правових актів про 

внесення змін і доповнень до діючих нормативних актів у сфері охорони 

громадського здоров’я; прийняття нових нормативно-правових актів, 

насамперед, наказів Міністерства охорони здоров’я України про 

затвердження низки порядків здійснення названих адміністративних 

процедур та систематизованого нормативного акту з питань громадського 

здоров’я, яким буде забезпечено єдині стандарти регулювання громадського 

здоров’я (таким може бути закон «Про систему громадського здоров’я», 

який наразі перебуває у статусі законопроекту); визнання такими, що 

втратили чинність, неактуальних нормативних актів; активізації 

комплексних та системних наукових розробок у сфері охорони 

громадського здоров’я, які базуватимуться на сучасних досягненнях 

адміністративно-правової науки, правових реаліях, актуальних нормативно-

правових актах. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Белей Є. Н. Адміністративно-правове забезпечення діяльності 

публічної адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації вироблено теоретичні засади адміністративно-правового 

забезпечення діяльності публічної адміністрації у сфері охорони громадського 

здоров’я. З’ясовано поняття «громадське здоров’я». Визначено сутність, 

правову природу і джерела права охорони громадського здоров’я. Розкрито 

систему суб’єктів публічної адміністрації у сфері охорони громадського 

здоров’я. Проаналізовано основні принципи та розглянуто сучасний стан 

правового забезпечення адміністративно-процедурної діяльності публічної 

адміністрації у сфері охорони громадського здоров’я. 

Ключові слова: громадське здоров’я, охорона громадського здоров’я, 

право громадського здоров’я, право охорони громадського здоров’я, публічна 

адміністрація, адміністративно-правове забезпечення. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Белей Е. Н. Административно-правовое обеспечение деятельности 

публичной администрации в сфере общественного здравоохранения. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на получение научной степени кандидата юридических 

наук по специальности – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – 

Киев, 2018. 

В диссертации разработаны теоретические основы административно-

правового обеспечения деятельности публичной администрации в сфере 

общественного здравоохранения. Выяснено понятие «общественное 

здравоохранения». Определены сущность, правовая природа и источники 

права общественного здравоохранения. Раскрыта система субъектов 

публичной администрации в сфере общественного здравоохранения. 

Проанализированы основные принципы и рассмотрено современное состояние 

правового обеспечения административно-процедурной деятельности 

публичной администрации в сфере общественного здравоохранения. 

Ключевые слова: общественное здоровье, общественное 

здравоохранение, право общественного здоровья, право общественного 

здравоохранения, публичная администрация, административно-правовое 

обеспечение. 
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SUMMARY 

 

Belei Ye. N. Administrative and Legal Provision of Public Administration 

Activities in the Sphere of Public Health Care. – Manuscript. 

The thesis for a candidate’s degree by the specialty 12.00.07 – administrative 

law and procedure; financial law; informational law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2018. 

The dissertation is focused on the development of theoretical principles of 

administrative and legal provision of public administration activities in the field of 

public health care. 

The author of the dissertation has defined the concept and has clarified the 

essence of the category of «public health». The right to public health care has been 

characterized; and its essence, legal nature, place in the system of law and source 

have been defined. The system of subjects of public administration in the field of 

public health care has been revealed. The author has analyzed the basic principles 

and has studied the current state of administrative and legal provision of 

administrative and procedural activity of public administration subjects in the field 

of public health care. 

The dissertation is the first comprehensive legal research, where the author has 

outlined theoretical and practical problems of administrative and legal provision of 

public administration activities in the field of public health care, has elaborated the 

ways of their solution, has studied the perspectives of the formation and 

development of public health care law within the system of administrative law. The 

author has substantiated new conceptual theoretical and applied provisions and 

conclusions by the results of the research. 

The author has distinguished characteristics of public health as the activity, 

and has offered to attribute to them the following ones: 1) it is public and legal 

category; 2) it has public nature, which consists in the fact that the relevant activities 

are carried out in order to meet public interests and are focused on the health of the 

population in the whole; 3) it is mainly carried out by public administration subjects 

in the context of public administration (through exercising public and authoritative 

powers by the assistance of administrative and legal procedures and instruments of 

public administration activities). 

The author has offered own approach to understanding the concepts of 

«sources of public health care law», «regulators of social relations», «principles of 

activity of public administration subjects in the field of public health care», «general 

principles of activity of public administration subjects in the field of public health 

care», «special principles of activity of public administration subjects in the field of 

public health care», «control over the quality of medical care». The definitions of 

the categories of «health» and «health of the population» have been specified. 

The author has suggested to carry out the classification of general principles 

of activity of public administration subjects in the field of public health care in 

accordance with the criterion of regulation sources into national and international 
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(European) and according to the criterion of content into: 1) general and legal; 

2) organizational; 3) procedural. Besides, it has been offered to allocate within the 

framework of general principles those that should be guided in their activities by: 

1) all subjects of public administration; 2) certain groups of public administration 

subjects formed by the criterion of organizational and legal form (for example, all 

collegial subjects, or all local self-governments). 

The author has suggested own approach to the interpretation of normatively-

fixed principles: keeping human and citizens’ rights and freedoms in the field of 

health care and provision of state guarantees associated with them; humanistic 

orientation, ensuring the priority of universal values over the class ones, national, 

group or individual interests; equality of citizens and democracy principle; 

compliance with the tasks and level of socio-economic and cultural development of 

society, scientific substantiation, logistic and financial provision; advanced medical 

and social protection of the most vulnerable groups of the population; orientation to 

modern standards of health and medical care, a combination of domestic traditions 

and achievements with world experience in the field of health care; preventive and 

prophylactic measures, an integrated social, ecological and medical approach to 

health care; public availability of health care and other health services; the 

multidisciplinary nature of the healthcare economy and its multi-channel financing, 

the combination of state guarantees with demonopolization and encouragement of 

entrepreneurship and competition. 

Key words: public health, public health care, public health law, public health 

care law, public administration, administrative and legal regulation, mechanism of 

administrative and legal provision. 
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