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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Обгрунтувaння і формувaння дефініції того чи іншо#

го поняття, явища або процесу — одна з нaйскладніших
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У статті обгрунтовано теоретичні засади та опрацьовано методичні положення і практичні

заходи щодо визначення понять державного регулювання ліцензування професійної діяльності

медичних працівників, проведено аналіз теоретико"методологічних та нормативно"правових

аспектів понять "державне регулювання", "державне регулювання охорони здоров'я", "ліцен"

зування професійної діяльності медичних працівників", який показав, що дослідженням вста"

новлено різні підходи до визначення цих термінів.

У статті визначено необхідність оновлення термінів стосовно державного регулювання у сфері

охорони здоров'я громадян в Україні, зокрема державного регулювання ліцензування профес"

ійної діяльності медичних працівників. Встановлено, що поняття "ліцензування професійної

діяльності медичних працівників" потребує додаткового тлумачення та уточнення.

In this paper theoretical and methodological framework and practical measures for the definitions

related to regulation of health professionals licensing have been elaborated. The theoretical,

methodological and regulatory aspects of "government regulation", "government regulation of

healthcare", "licensing of health professional" concepts were analyzed, different approaches to the

definition of these terms were found.

Proved that it is necessary to update the terms regarding government regulation of healthcare, in

particular regulation of health professional licensing in Ukraine. It is established that the term "health

professionals licensing" requires further explanation and clarification.
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процедур нaукового дослідження. Поширеною є думкa

про те, що прaвильне тлумaчення нaукових понять ви#

рішує мaйже половину наукового зaвдaння.

Дослідження проблеми державного регулювання

ліцензування професійної діяльності медичних праців#

ників зумовило необхідність проаналізувати наукові тлу#
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мачення основних категорій, понять і термінів у сфері

охорони здоров'я.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Питанням державного регулювання ліцензування

професійної діяльності медичних працівників у науці дер#

жавне управління не приділяє достатньо уваги. Лише ок#

ремі правові аспекти ліцензування розроблено у науко#

во#теоретичних дослідженнях, зокрема, в роботах Л.І.

Жаліло [1; 2], М.М. Білинської [1], Я.Ф. Радиша [1], І.В.

Рожкової [1], І.М. Солоненко [2] та ін. Разом з тим бага#

то теоретичних та практичних питань ліцензування гос#

подарської діяльності не розроблені або недостатньо

розроблені в науковій літературі. Зокрема недостатньо

вивченими видаються питання механізмів державного

регулювання ліцензування професійної діяльності ме#

дичних працівників у період змін, які відбуваються у

сфері охорони здоров'я.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз теоретико#методологічних та

нормативно#правових аспектів понять "державне регу#

лювання", "державне регулювання охорони здоров'я",

"ліцензування професійної діяльності медичних праців#

ників".

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ
ОБГРУНТУВАННЯ

Системний аналіз понятійного апарату проблеми

державного регулювання ліцензування професійної

діяльності медичних працівників, окресленої рамками

даного дослідження, свідчить, що потребують уточнен#

ня і розкриття сутності такі категорії: "державне регу#

лювання", "державне регулювання охорони здоров'я",

"ліцензування професійної діяльності медичних праців#

ників".

У рамках нашої наукової статті для з'ясування змісту

"державного регулювання" доцільно звернутись у пер#

шу чергу до наукової літератури.

Поняття держaвного регулювання досить чaсто ви#

користовується в нaукових дослідженнях, політичній

літературі, у нaуково#популярних видaннях, а також де#

яких нормативних актах. Незвaжаючи на це, воно зали#

шається не до кінця визнaченим, що призводить до різно#

го тлумaчення самого явища, а відтак, до невизначеності

його сутності. Найчастіше поняття держaвного регулю#

вання використовується поряд з поняттям держaвного

управління. Державне регулювання створює умови для

діяльності суб'єктів та об'єктів упрaвління в нaпрямі, який

є бажаним для держави і за яким відбувaтиметься роз#

виток системи управління в цілому. Причому державне

регулювання передбaчає декілька варіантів майбутньої

діяльності керовaних об'єктів, створюючи можливість

діяти найбільш ефективно. Саме тому державне регу#

лювання інколи ототожнюють з використанням непря#

мих (економічних, заохочувальних, стимулюючих) ме#

тодів упрaвлінського впливу. Причому державне регулю#

вання не може бути використане без зaстосування ме#

тодів безпосереднього впливу на об'єкти управління, і

тому державне регулювання зрештою неможливе без

державного управління. Водночас нормативно#прaвова

основa державного регулювання пов'язaнa з його

використaнням у певних суспільних сферaх. Як прави#

ло, воно застосовується в економічній, соціально#куль#

турній сфері та для регулювання суспільно#політичної

діяльності [3].

Щодо поняття держaвного регулювaння економіки

і господaрської діяльності, то у нaуковій літерaтурі існу#

ють бaгато досліджень, присвячених сутності дер#

жaвного регулювaння господaрських відносин. При цьо#

му держaвне регулювaння розглядaється як з позицій

адміністрaтивного права, так і з позицій господaрського

права.

В економічній літературі є чимало визначень "дер#

жавного регулювання", які можна згрупувати за такими

ознаками:

1. Державне регулювання трактується як економіч#

на діяльність держави. Так, деякі автори вважають, що

державне регулювання економіки — це діяльність дер#

жави щодо створення правових, економічних і соціаль#

них передумов, необхідних для функціонування еконо#

мічного механізму згідно з цілями й пріоритетами дер#

жавної економічної політики, заради реалізації націо#

нальних інтересів держави [4, с. 95—96].

2. Державне регулювання розглядається як система

заходів. До прихильників такого підходу належать: І.Р.

Михасюк: "Державне регулювання — це комплекс за#

ходів держави, спрямованих на скерування суб'єктів еко#

номічної діяльності в напрямі, необхідному для до#

сягнення поставлених органами державної влади й уп#

равління цілей" [5, с. 8]; А.С. Булатов: "Державне регу#

лювання економіки в умовах ринкового господарства —

система типових заходів законодавчого, виконавчого та

контролюючого характеру, здійснюваних уповноваже#

ними державними установами та громадськими органі#

заціями з метою стабілізації та пристосування соціаль#

но#економічної системи до умов, що змінюються" [6, с.

261]; Л. Ходов: "державне регулювання економіки в умо#

вах ринкового господарства є системою типових заходів

законодавчого, виконавчого і контролюючого характе#

ру, здійснюваних правомочними державними установа#

ми і громадськими організаціями з метою стабілізації і

пристосування існуючої соціально#економічної системи

до умов, що змінюються" [7]. Д.С. Зухба, Е.Н. Зухба, Н.Г.

Каптуренко вважають: "державне регулювання — ком#

плекс економічних і політичних заходів, які здійснюють

державні органи з метою координації економічних про#

цесів, спрямованих на підтримку оптимальних пропорцій

суспільного виробництва і запобігання в ньому кризо#

вим ситуаціям" [8].

3. Державне регулювання представляється як

комплекс основних форм і методів впливу на певний

процес чи об'єкт. Прихильниками такого підходу

є: С.В. Мочерний: "державне регулювання — комплекс

основних форм і методів цілеспрямованого впливу дер#

жавних установ і організацій на розвиток суспільного

способу виробництва (у тому числі продуктивних сил,

техніко#економічних, організаційно#економічних та со#

ціально#економічних відносин) для його стабілізації та

пристосування до умов, що змінюються [9, с. 379]; В.П. Оре#

шина: "державне регулювання економіки — це діяльність

органів влади щодо впливу їх на процес суспільного

відтворення з метою досягнення суспільно корисних

результатів" [10, с. 14]; Л.І. Дідківська та Л.С. Голов#

ко: державне регулювання — "вплив держави на соціаль#

ний розвиток країни" [11, с. 14].

Отже, термін "державне регулювання" в науковій

літературі мaє двa знaчення. У широкому розумінні словa

він ототожнюється з держaвним втручaнням в економі#
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ку взaгалі, у вузькому — з aдміністративно#прaвовою

реглaментацією функціонувaння бізнесу.

Державне регулювання окремих направлень (на#

приклад, економіки охорони здоров'я, та т. і.) — це одна

з функцій державного управління, спрямована на забез#

печення загальних правил поведінки (діяльності)

суб'єктів тих чи інших правовідносин [12].

Таким чином, проаналізувавши наведені визначен#

ня "державне регулювання", можемо зробити висновок,

що вони по#різному розкривають суть даного поняття і,

як наслідок, кожне визначення по#різному трактує кінце#

ву мету державного регулювання.

Реалії сьогодення свідчать про необхідність суттє#

вого оновлення поглядів стосовно державного регулю#

вання у сфері охорони здоров'я громадян. Існує велика

кількість обставин, які свідчать про необхідність зміни

пріоритетів стосовно основних напрямів державного ре#

гулювання у сфері охорони здоров'я. Основними з та#

ких обставин є [13]:

— урізноманітнення форм власності лікувальних ус#

танов, де громадянам може надаватися медична допо#

мога;

— віднесення певної частини послуг, що надаються

державними та комунальними закладами охорони здо#

ров'я, до адміністративних (управлінських) послуг;

— необхідність урахування прав, свобод і законних

інтересів пацієнтів і доцільності для держави за пошуків

нових форм і методів державного управління у сфері

охорони здоров'я громадян;

— потреби зміни акцентів у визначенні державного

фінансування сфери медичної діяльності в Україні тощо.

Головна функція державного регулювання охорони

здоров'я України полягає у створенні правової основи

комплексних засобів правового характеру, в тому числі

у створенні правової основи економічних відносин в умо#

вах реформування галузі, враховуючи надмірність

функцій держави з забезпечення безоплатної медичної

допомоги, що дозволяє налагодити стійку систему за#

безпечення права на здоров'я. Важливим напрямом по#

силення і розширення публічно#правового регулювання

в галузі охорони здоров'я має бути реалізація прав гро#

мадян на гарантований рівень охорони здоров'я [14].

Найважливішою категорією інструментів державно#

го регулювання, за допомогою яких держава вимагає від

суб'єктів суспільних відносин виконання своїх рішень, є

законодавство. З точки зору деяких вітчизняних дослі#

дників завдання державного регулювання в галузі охо#

рони здоров'я мають два аспекти. З одного боку, регу#

ляторні заходи повинні забезпечувати вирішення пол#

ітичних завдань, а з іншого — вдосконалення механізмів

управління. Управлінський аспект стосується механізмів

управління охороною здоров'я, які мають змішану при#

роду, відображаючи складність взаємовідносин між чис#

ленними надавачами послуг. Ці заходи, спрямовані на

більш ефективне й раціональне використання людських

та матеріальних ресурсів, мають переважно технічний

характер і передбачають регулювання: якості та ефек#

тивності (оцінка економічності клінічних втручань, тоб#

то співвідношення вартості та ефективності послуг тощо);

доступу хворих до послуг (у тому числі шляхом запро#

вадження відповідної податкової політики); поведінки

постачальників (перетворення лікарень у державні

підприємства, регулювання лікарняних позик, взаємодія

між лікарнями та службами первинної допомоги); пове#

дінки платників (встановлення правил контрактації, роз#

робка планових ринків для лікарняних служб, встанов#

лення цін на медичні послуги в державному секторі

тощо); ринку медикаментів (встановлення орієнтовних

цін, контроль за прибутком тощо); діяльності лікарів та

інших медичних працівників (встановлення заробітної

плати, вимог ліцензування тощо) [15].

Для тлумачення поняття "ліцензування професійної

діяльності медичних працівників" доцільно проаналізу#

вати терміни "медична практика", "ліцензування", "про#

фесійна діяльність", а також "медичні працівники".

Медична практика — це вид господарської діяль#

ності у сфері охорони здоров'я, який провадиться за#

кладами охорони здоров'я та фізичними особами —

підприємцями, які відповідають єдиним кваліфікаційним

вимогам, з метою надання видів медичної допомоги, виз#

начених законом, та медичного обслуговування [16].

Господарська діяльність з медичної практики — вид

господарської діяльності у сфері охорони здоров'я, який

провадиться закладами охорони здоров'я та фізичними

особами — підприємцями з метою надання медичної до#

помоги та медичного обслуговування на підставі ліцензії

[17].

Медична практика ліцензіатом провадиться:

— за лікарськими спеціальностями та спеціальнос#

тями молодших спеціалістів з медичною освітою, перелік

яких затверджений МОЗ;

— за видами медичної допомоги (екстрена, первин#

на, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціал#

ізована), паліативна, медична реабілітація);

— за місцем (місцями) її провадження, яке (які) за#

значені у заяві про отримання ліцензії та в документах,

що додавалися до неї (з урахуванням внесених до них

змін, поданих ліцензіатом органові ліцензування).

Медична практика є специфічним видом діяльності,

що відповідно до Закону України "Про ліцензування

видів господарської діяльності" підлягає ліцензуванню.

За провадження медичної практики без отримання

ліцензії чинним законодавством передбачено адмініст#

ративну, кримінальну та цивільно#правову відпові#

дальність [18].

Закон України "Про ліцензування видів господарсь#

кої діяльності" визначає поняття "ліцензування" як засіб

державного регулювання провадження видів госпо#

дарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спря#

мований на забезпечення реалізації єдиної державної

політики у сфері ліцензування, захист економічних і соц#

іальних інтересів держави, суспільства та окремих спо#

живачів. Стаття 7 цього встановлює перелік видів госпо#

дарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, в тому

чисті і медична практика [18].

Професійна діяльність займає особливе місце в су#

часному суспільстві. Як і всі види діяльності вона виник#

ла та розвивається на основі праці. Професійна діяль#

ність — це форма суспільної діяльності людей, яка но#

сить соціально#політичний характер — захист інтересів

держави. У вузькому розумінні професійна діяльність —

процес виконання спеціалістом завдань, вивчення тех#

ніки, участь у чергуваннях [19].

Професійна діяльність є основним об'єктом психо#

логії праці. Поняття "праця" нерозривно пов'язане з по#

няттям "професія". Професія — це область суспільного

розподілу праці; своєрідність процесу трудової діяль#

ності; необхідна професійна кваліфікація та рівень

компетентності працівників; усвідомлення людиною

своєї належності до професійного співтовариства. Про#

фесія — це група споріднених спеціальностей (наприк#

лад, професія — лікар, спеціальність — лікар#терапевт;
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професія — психолог, спеціальність — педагог#психо#

лог). Під видом професійної діяльності розуміють конк#

ретну професійну діяльність, яка характеризується спе#

цифікою предмета, умов, змісту і вимог до неї. Ряд под#

ібних у тому чи іншому відношенні видів об'єднується в

типи професійної діяльності [20].

Незалежна професійна діяльність — участь фізич#

ної особи у науковій, літературній, артистичній, ху#

дожній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність

лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бух#

галтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи,

зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою

подібною діяльністю за умови, що така особа не є прац#

івником або фізичною особою — підприємцем та вико#

ристовує найману працю не більше ніж чотирьох фізич#

них осіб1.

Відповідно до пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податково#

го кодексу фізична особа, яка провадить незалежну про#

фесійну діяльність, вважається самозайнятою особою за

умови, що вона не є працівником у межах підпри#

ємницької діяльності чи незалежної професійної діяль#

ності [21].

Кадрові ресурси системи охорони здоров'я склада#

ються з широкого спектру фахівців: медичного, немедич#

ного та управлінського профілю. Кадрові ресурси є най#

важливішим активом, необхідним для забезпечення на#

дання медичної допомоги населенню країни [22].

Медичний персонaл є одним з нaйвaжливіших

склaдових ресурсів охорони здоров'я будь#якої крaїни,

які зaбезпечують ефективність діяльності медичної сфе#

ри в цілому, що робить трудовий потенціал пріоритетом

у функціонуванні охорони здоров'я як системи, де

кaдрова стрaтегія будується з урахуванням нaціонaльних

потреб, оптимaльних зaходів упрaвління персонaлом,

світового досвіду.

Етичний кодекс лікаря надає таке визначення понят#

тя "лікар" (медичний працівник) — це фахівець#профе#

сіонал, який на підставі здобутих знань і опанованих

умінь, наділений необхідними повноваженнями (тобто

сертифікований відповідно до чинного законодавства

України) для здійснення діяльності у сфері охорони здо#

ров'я2.

Лікуючий лікар — лікар закладу охорони здоров'я

або лікар, який провадить господарську діяльність з ме#

дичної практики як фізична особа — підприємець і який

надає медичну допомогу пацієнту в період його обсте#

ження та лікування [23].

Сестра медична — здійснює професійну діяльність

під керівництвом лікаря. Проводить прості діагностичні,

лікувальні і фізіотерапевтичні процедури. Застосовує

лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парен#

терального введення в організм пацієнта. Готує хворих

до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного

та ультразвукового обстеження. Складає добові меню

та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих. Вико#

нує санітарне оброблення хворого, готує і застосовує

дезінфекційні розчини. Володіє прийомами реанімації,

вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні,

кровотечі, колапсі, отруєнні, утепленні, механічній

асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні,

алергічних станах. Веде медичну документацію. Бере

активну участь у поширенні медичних знань серед насе#

лення. Дотримується принципів медичної деонтології.

Постійно удосконалює свій професійний рівень [24].

Нормативні джерела, які регламентують діяльність

у сфері медичної практики, детального визначення по#

няттю "медичний працівник" не надають. Так, у ст.74 "Ос#

нов" вказується, що медичною і фармацевтичною діяль#

ністю можуть займатися особи, які мають відповідну

спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним

вимогам [23].

Можна погодитись із О.С. Щукіним, який визначає

поняття "медичний працівник" як фізичну особу (грома#

дянин України або іноземця), яка здобула вищу, серед#

ню медичну або фармацевтичну освіту та пройшла по#

дальшу спеціальну підготовку або перепідготовку, відпо#

відає єдиним кваліфікаційним вимогам, що підтверд#

жується чинними документами (сертифікатом спеціалі#

ста), прийняла на себе етичні зобов'язання знати і вико#

нувати вимоги медичної деонтології та уклала трудовий

договір з ліцензованою медичною установою на

здійснення медичної діяльності. До медичних праців#

ників автор відносить лікарів, фармацевтів, провізорів і

середній медичний персонал та відзначає, що особа над#

іляється статусом медичного працівника, якщо вона фак#

тично виконує професійні обов'язки за відповідною ме#

дичною спеціальністю [25, с.12].

Г.В. Чеботарьова у визначенні "медичний працівник"

відокремлює три його обов'язкові ознаки, за яких осо#

ба повинна [26, с. 29]:

— виконувати професійні обов'язки за відповідною

медичною спеціальністю, безпосередньо, на професійній

основі надавати медичну допомогу чи медичні послуги;

— перебувати в трудових відносинах з закладом охо#

рони здоров'я або займатися підприємницькою діяльні#

стю та мати ліцензію;

— підтвердити свою медичну кваліфікацію.

Таким чином, медичних працівників можна класиф#

ікувати на персонал лікарів і середній медичний персо#

нал.

До категорії лікарського складу належать лікарі всіх

спеціальностей, що вказані в номенклатурі, затвердже#

ної наказом Міністерства охорони здоров'я України №

359 від 19.12.1997 р. [27].

Слід зазначити, що наказом Міністерства охорони

здоров'я України "Про атестацію молодших спеціалістів

з медичною освітою" від 23.11.2007 року № 742 визна#

чено, що право на атестацію мають [28]:

— молодші спеціалісти з медичною освітою всіх

спеціальностей, що отримали освітньо#кваліфікаційний

рівень "молодший спеціаліст" або "бакалавр" у вищих

навчальних закладах I—IV рівнів акредитації;

— особи, що мають незакінчену вищу освіту та в ус#

тановленому порядку допущені до медичної діяльності

на посадах, які вони обіймають;

— особи, що не мають відповідної освіти, але допу#

щені Міністерством охорони здоров'я України або МОЗ

СРСР до роботи на посадах молодших спеціалістів з ме#

дичною освітою (середніх медичних працівників). Такі

особи проходять атестацію за спеціальностями, до яких

віднесені ці посади.

Законопроектом "Про заклади охорони здоров'я та

медичне обслуговування" № 3850 від 8 січня 2014 р. пе#

редбачено ліцензування професійної діяльності лікарів.

У документі повідомляється, що введення ліцензування

діяльності лікарів обумовлено світовою практикою і ре#

____________________________
1 Дані із сайту міністерства фінансів України http://minfin.com.ua/taxes/#/koment_nezalprofdiyaln.html
2 Дані із сайту: http://www.meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=206
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альними потребами у сфері охорони здоров'я, включа#

ючи необхідність встановлення чітких підстав на право

вести медичну діяльність в Україні особам з медичною

освітою. Планується, що нововведення підвищить відпо#

відальність і професійний рівень медичних працівників,

що, в свою чергу, захистить пацієнтів [29].

Отже, ми можемо дійти до висновку, що поняття

"ліцензування професійної діяльності медичних праців#

ників" потребує додаткового дослідження та уточнення.

ВИСНОВКИ
Аналіз наукової літератури та нормативно#правової

бази показав, що, незважаючи на теоретичну розроб#

леність понять "державне регулювання", "державне ре#

гулювання охорони здоров'я", "ліцензування профе#

сійної діяльності медичних працівників", дослідженням

встановлені різні підходи до визначення цих термінів.

Дослідженням встановлено, що зміст окремих

термінів категорійно#понятійного апарату проблеми дер#

жавного регулювання ліцензування професійної діяль#

ності медичних працівників, зокрема, поняття "ліцензу#

вання професійної діяльності медичних працівників" по#

требує додаткового тлумачення та уточнення.

Перспективи подальших досліджень. Вивчення та

впровадження зарубіжного досвіду з метою удоскона#

лення механізмів державного регулювання ліцензування

професійної діяльності медичних працівників в Україні.
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