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«Про самоврядування в сфері 
охорони здоров’я в Україні»

«Про самоврядування 
медичних професій в Україні»

Текст норми в оприлюдненому проекті закону

Цей Закон визначає поняття, види, форми та механізми 
правового регулювання медичної та фармацевтичної 
діяльності в Україні, систему, засади, гарантії, принципи 
професійного самоврядування медичних професій та 
повноваження організацій професійного самоврядування 
медичних професій в Україні як одного із найважливіших 
елементів управління діяльністю медичних професій, 
та має на меті створення ефективної системи надання 
медичної допомоги, провадження фармацевтичної 
діяльності та забезпечення умов для ефективного 
виконання представниками медичних професій своїх 
професійних обов’язків та захист їх прав.

Цей Закон визначає поняття, види, форми та механізми 
правового регулювання професійного самоврядування 
медичних професій в Україні, принципи, систему, 
засади, гарантії, та повноваження організацій 
професійного самоврядування медичних професій 
в Україні як одного із найважливіших елементів 
управління діяльністю медичних професій, та 
має на меті створення ефективної системи охорони 
здоров’я та надання медичної допомоги, провадження  
фармацевтичної діяльності та забезпечення умов для 
ефективного виконання представниками медичних 
професій своїх професійних обов’язків та захист їх прав.
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Стаття 2. Правове регулювання професійного 
самоврядування медичних професій

Стаття 2. Правове регулювання професійного 
самоврядування медичних професій

Текст норми в оприлюдненому проекті закону

...
2. Організації професійного самоврядування 
медичних професій в своїй діяльності керуються 
виключно цим законом.

...
2. На діяльність організацій професійного 
самоврядування медичних професій не 
поширюються норми законів України, що 
регулюють діяльність громадських об’єднань, 
організацій роботодавців, професійних спілок, 
органів самоорганізації населення, благодійних 
організацій.
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Стаття 5. Організації професійного 
самоврядування медичних професій

Стаття 5. Організації професійного 
самоврядування медичних професій

Текст норми в оприлюдненому проекті закону

1. Організаціями професійного самоврядування 
медичних професій є Палати:

1) Палата лікарів сімейної медицини;
2) Палата лікарів спеціалістів; 
3) Палата стоматологів;
4) Палата медичних спеціалістів;
5) Фармацевтична палата.

1. Організаціями професійного самоврядування 
медичних професій є Палати:

1) Палата лікарів сімейної медицини;
2) Палата лікарів спеціалістів; 
3) Палата стоматологів;
4) Палата медичних спеціалістів;
5) Фармацевтична палата.
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6) Палата лікарів профілактичної медицини 
та спеціалістів громадського здоров’я.

Текст норми в оприлюдненому проекті закону

До Палати лікарів профілактичної медицини 
та спеціалістів громадського здоров’я входять лікарі 
із спеціальностями профілактичної медицини а також 
бакалаври, магістри, доктори філософії та доктори 
наук за спеціальністю «Громадське здоров’я», 
а також особи з немедичною освітою (бакалаври, 
магістри, доктори філософії та доктори наук) які 
мають право на здійснення немедичної діяльності 
в сфері охорони здоров’я.
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7) Палата фахівців 
з реабілітації.

Текст норми в оприлюдненому проекті закону

До Палати фахівців з реабілітації входять лікарі 
фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні 
терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, 
протезисти-ортезисти, психологи, психотерапевти, 
сестри медичні з реабілітації, асистенти фізичних 
терапевтів та ерготерапевтів.
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Стаття 6. Право на здійснення 
медичної та фармацевтичної діяльності

Стаття 6. Право на здійснення медичної 
та фармацевтичної діяльності

Текст норми в оприлюдненому проекті закону

1. Право на здійснення медичної та фармацевтичної діяльності мають особи, 
які включені до Реєстру представників медичних професій та мають діюче 
свідоцтво про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я.

2. Забороняється здійснення медичної та фармацевтичної діяльності без 
свідоцтва про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я 
або в разі тимчасового зупинення дії свідоцтва про право на здійснення 
діяльності в сфері охорони здоров’я, припинення дії свідоцтва про право 
на здійснення медичної та фармацевтичної діяльності.

3. Рішення про надання права здійснювати медичну та фармацевтичну 
діяльність приймається організацією професійного самоврядування 
медичних професій на підставі поданих документів про освіту.

Перелік документів, необхідних для надання права здійснювати медичну 
та фармацевтичну діяльність та порядок видачі свідоцтва про право 
на здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я визначається Кабінетом 
Міністрів України за поданням відповідної організації професійного 
самоврядування медичних професій.

1. Право на здійснення медичної, фармацевтичної та діяльності інших фахівців 
з немедичною освітою в сфері охорони здоров’я мають особи, які включені до 
Реєстру представників медичних професій та мають діюче свідоцтво про право 
на здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я.

2. Забороняється здійснення медичної, фармацевтичної та діяльності інших 
фахівців з немедичною освітою в сфері охорони здоров’я без свідоцтва про 
право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров’я або в разі тимчасового 
зупинення дії свідоцтва про право на діяльності в сфері охорони здоров’я, 
припинення дії свідоцтва про право на здійснення діяльності в сфері охорони 
здоров’я.

3. Рішення про надання права здійснювати медичну, фармацевтичну та 
діяльність інших фахівців з немедичною освітою в сфері охорони здоров’я  
приймається організацією професійного самоврядування медичних професій на 
підставі поданих документів про освіту.

Перелік документів, необхідних для надання права здійснювати медичну, 
фармацевтичну та діяльність інших фахівців з немедичною освітою в сфері 
охорони здоров’я та порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності 
в сфері охорони здоров’я визначається відповідною організацією професійного 
самоврядування медичних професій за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері охорони здоров’я. 
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Стаття 11. 
Безперервний професійний розвиток 

Стаття 11. 
Безперервний професійний розвиток 

Текст норми в оприлюдненому проекті закону

1. Безперервний професійний розвиток та самоосвіта є обов’язком кожного 
представника медичних професій.

2. Роботодавець заохочує здійснення безперервного професійного розвитку 
представника медичних професій.

3. Організація професійного самоврядування медичних професій визначає 
вимоги до обсягів щорічної участі представників медичних професій у програмах 
безперервного професійного розвитку, порядку внесення відомостей щодо 
безперервного професійного розвитку у реєстри представників медичних 
професій.

4. Вимоги, стандарти та критерії визнання до організаторів безперервного 
професійного розвитку затверджуються організаціями професійного 
самоврядування медичних професій. Організатори безперервного професійного 
розвитку несуть відповідальність за якість освітніх програм та відповідність 
принципам доказової медицини.

5. Організації професійного самоврядування медичних професій надають 
організаційну, інформаційну та методологічну підтримку з розробки 
та впровадження навчальних програм з підготовки фахівців у сфері охорони 
здоров’я, співпрацюють із закладами освіти, профільними науковими установами 
та іншими професійними об’єднаннями з метою комплексного аналізу та сприяння 
динамічному розвитку медичної освіти в Україні.

1. Безперервний професійний розвиток та самоосвіта є обов’язком кожного 
представника медичних професій.

2. Роботодавець заохочує здійснення безперервного професійного розвитку 
представника медичних професій.

3. Організація професійного самоврядування медичних професій визначає вимоги до 
обсягів щорічної участі представників медичних професій у програмах безперервного 
професійного розвитку, порядку внесення відомостей щодо безперервного 
професійного розвитку у реєстри представників медичних професій.

4. Вимоги, стандарти та критерії визнання до організаторів безперервного професійного 
розвитку затверджуються організаціями професійного самоврядування медичних 
професій. Організатори безперервного професійного розвитку несуть відповідальність 
за якість освітніх програм та відповідність принципам доказової медицини. 

5. Організації професійного самоврядування медичних професій надають організаційну, 
інформаційну та методологічну підтримку з розробки та впровадження навчальних 
програм з підготовки фахівців у сфері охорони здоров’я, співпрацюють із закладами  
освіти, профільними науковими установами та іншими професійними об’єднаннями 
з метою комплексного аналізу та сприяння динамічному розвитку медичної освіти в 
Україні.
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6. Фінансування безперервного 
професійного розвитку представників 
медичних професій  здійснюється за рахунок 
особистих коштів представників медичних 
професій, коштів фізичних, юридичних осіб, 
коштів державного бюджету у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України, 
коштів місцевих бюджетів у порядку, 
встановленому Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, відповідними органами 
місцевого самоврядування, та інших не 
заборонених законодавством джерел 
фінансування.

Текст норми в оприлюдненому проекті закону Пропозиції



Стаття 14. Функції та повноваження 
Палат медичних професій 

Стаття 14. 
Функції та повноваження Палат медичних професій 

Текст норми в оприлюдненому проекті закону

1. Палата медичної професії:

1) надає право здійснювати медичну, фармацевтичну та діяльність інших фахівців з немедичною освітою 
в сфері охорони здоров’я та видає свідоцтво про право на здійснення діяльності в сфері охорони 
здоров’я представникам медичних професій;

…

3) встановлює критерії якості, своєчасності та повноти надання медичної допомоги представниками 
медичних професій, а також фахівцями з немедичною освітою в сфері охорони здоров’я і;

4) розробляє та затверджує Кодекс етики представників медичних професій Палати.

Кодекс етики представників медичних професій Палати має включати в себе норми загального 
(модельного) кодексу етики представників медичних професій, який затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
здоров’я, з урахуванням положень Міжнародного кодексу медичної етики;

5) розробляє методичні та рекомендаційні матеріали щодо відповідної медичної, фармацевтичної 
та діяльності інших фахівців з немедичною освітою в сфері охорони здоров’я, проводить освітні заходи;

6) розробляє та затверджує галузеві стандарти з охорони здоров’я у порядку, встановленому 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері охорони здоров’я;

12) погоджує форми звітної та облікової документації, яка стосується медичної, фармацевтичної 
та діяльності інших фахівців з немедичною освітою в сфері охорони здоров’я, що затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері охорони здоров’я, або центральними органами виконавчої влади, які ним координуються;

1. Палата медичної професії:

1) надає право здійснювати медичну та фармацевтичну діяльність та 
видає свідоцтво про право на здійснення діяльності в сфері охорони 
здоров’я представникам медичних професій;
…

3) встановлює критерії якості, своєчасності та повноти надання 
медичної допомоги представниками медичних професій;
4) розробляє та затверджує Кодекс етики представників медичних 
професій Палати;
….
5) розробляє методичні та рекомендаційні матеріали щодо відповідної 
діяльності, проводить освітні заходи;

6) має право розробляти та погоджує стандарти з охорони здоров’я 
перед їх затвердженням;
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Стаття 15. Статут організації професійного самоврядування медичних професій

1. Статут організації професійного 
самоврядування медичних професій має містити 
відомості про:

1) найменування організації та, за наявності, 
скорочене найменування;

2) предмет, мету (цілі) діяльності організації;

3) умови та порядок набуття і припинення членства 
в  організації;

4) права та обов’язки членів організації;

5) органи організації, у тому числі вищі керівні 
органи, постійно діючі колегіальні органи, наукові 
органи, контрольно-дисциплінарні органи, 
ревізійні органи, апарат організації.

Порядок обрання (формування) органів 
організації, обрання (призначення) їх керівників, 
інших посадових осіб, порядок припинення 
повноважень керівників і посадових осіб, зміни 
складу колегіальних органів, строк повноважень 
керівників, інших посадових осіб та членів 
колегіальних органів організації;

Пропозиції

6) порядок формування та ведення реєстру членів  
організації;

7) періодичність засідань і процедуру прийняття 
рішень органами організації, в тому числі шляхом 
використання засобів електронних комунікацій;

8) порядок звітування органів організації перед її 
членами;

9) порядок вирішення спорів між членами 
організації, між  організацією та її членом, у тому 
числі учасником, членство якого припинено, щодо 
діяльності організації, а також між  організацією 
або її членами і третіми особами;

10) майно організації, порядок визначення розміру 
та сплати вступного, членського та інших внесків 
членами  організації;

11) порядок утворення, діяльності та припинення 
регіональних та інших відокремлених підрозділів 
організації (у разі їх утворення);

12) порядок внесення змін до статуту організації;

13) порядок використання членами організації 

символіки  організації, знаку для товарів та послуг, 
право на який зареєстровано організацією (за 
наявності), у тому числі при здійсненні ними 
професійної діяльності;

14) порядок ведення бухгалтерського обліку та 
подання фінансової звітності;

15) порядок прийняття рішення про ліквідацію або 
реорганізацію організації, а також використання 
її коштів та іншого майна, що залишилися після 
ліквідації.

2. У статуті  організації можуть бути передбачені 
й інші положення щодо утворення, діяльності 
та ліквідації чи реорганізації організації, що не 
суперечать закону. 



7) Палата фахівців 
з реабілітації.

Текст норми в оприлюдненому проекті закону

….

6. Вища Рада Палати:

….

2) подає до центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я, проекти 
стандартів з охорони здоров’я для затвердження;

Пропозиції

Стаття 19. 
Вища Рада Палати 

….

6. Вища Рада Палати:

….

2) подає до центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики 
у сфері охорони здоров’я, проекти стандартів 
з охорони здоров’я для затвердження;



Стаття 25. Форми здійснення медичної, 
та фармацевтичної діяльності

Стаття 25. Форми здійснення медичної, фармацевтичної та діяльність 
інших фахівців з немедичною освітою в сфері охорони здоров’я

Текст норми в оприлюдненому проекті закону

1. Медична та фармацевтична здійснюється представниками 
медичних професій:

— за трудовими договорами, у тому числі контрактами, 
з суб’єктами господарювання, що отримали ліцензію 
на провадження господарської діяльності з медичної 
та фармацевтичної практики;

— фізичними особами- підприємцями, що отримали ліцензію 
на провадження господарської діяльності з медичної 
та фармацевтичної практики.

1. Медична, фармацевтична та діяльність інших фахівців з немедичною освітою 
в сфері охорони здоров’я здійснюється представниками медичних професій: 

— за трудовими договорами, у тому числі контрактами, з суб’єктами 
господарювання, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності 
з медичної та фармацевтичної практики;

— фізичними особами-підприємцями, що отримали ліцензію на провадження 
господарської діяльності з медичної та фармацевтичної практики.

Пропозиції



Текст норми в оприлюдненому проекті закону Пропозиції

Робоча група з питань проведення установчих Загальних зборів 
представників медичних професій складається з:

— чотирьох представників від центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

— п’яти представників від Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги 
та медичного страхування Верховної Ради України;

— десяти представників від громадських формувань професіоналів у галузі 
медицини та\або фармацевтиці, за напрямом діяльності відповідної Палати 
(не більше однієї особи від громадського формування), що на день набуття 
чинності цим Законом має статус юридичної особи протягом останніх 
двох років, створене за професійною ознакою та об’єднує професіоналів 
у галузі медицини та/або фармацевтики України (професійні організації 
представників визначеної професії та (або) юридичні особи, які здійснюють 
надання професійної допомоги, у випадку громадських спілок) для здійснення 
та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 
соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів професіоналів у галузі 
медицини та фармацевтики України.).

Робоча група з питань проведення установчих Загальних зборів представників 
медичних професій  складається з:

— представників від центрального органу виконавчої влади,  що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, яких має бути 
не більше ніж 20 відсотків від загальної кількості членів відповідної робочої групи;

— представників від Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 
страхування Верховної Ради України, яких має бути не більше ніж 25 відсотків від 
загальної кількості членів відповідної робочої групи;

— представників від громадських формувань професіоналів у галузі медицини та\
або фармацевтиці, за напрямом діяльності відповідної Палати (не більше однієї особи 
від громадського формування), що на день набуття чинності цим Законом має статус 
юридичної особи протягом останніх двох років, створене за професійною ознакою та 
об’єднує професіоналів у галузі медицини та/або фармацевтики України (професійні 
організації представників визначеної професії та (або) юридичні особи, які здійснюють 
надання професійної допомоги, у випадку громадських спілок) для здійснення та 
захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 
культурних, екологічних, та інших інтересів професіоналів у галузі медицини та 
фармацевтики України.), яких має бути більше 50 відсотків від загальної кількості 
членів відповідної робочої групи;

Загальний кількісний склад робочих груп з питань проведення установчих 
Загальних зборів представників медичних професій відповідної Палати 
визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, з урахуванням 
співвідношення відповідних представників, визначеного у абзацах третьому-
п’ятому цього пункту.
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Текст норми в оприлюдненому проекті закону Пропозиції

1. Внести до Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст. 19 зі змінами) наступні зміни.

3) статтю 14-1 викласти в наступній редакції: 

«Систему стандартів у сфері охорони здоров’я складають державні соціальні 
нормативи та стандарти у сфері охорони здоров‘я.

Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я встановлюються 
відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії.

Стандарт з охорони здоров’я – нормативний документ, що встановлює 
для загального і неодноразового використання правила, настанови або 
характеристики щодо діяльності чи її результатів, які стосуються охорони 
здоров’я.

Стандарти з охорони здоров’я застосовуються на добровільній основі, 
крім випадків, коли обов’язковість їх застосування встановлена актами 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики в сфері охорони здоров’я .

Стандарти з охорони здоров’я розробляються та застосовуються у порядку, 
встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров’я медичних 
професій.»

1. Внести до Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст. 19 зі змінами) наступні зміни:

...

3) статтю 14-1 викласти в наступній редакції: 

“Стаття 14-1. Система стандартів у сфері охорони здоров’я

Систему стандартів у сфері охорони здоров’я складають державні соціальні 
нормативи та галузеві стандарти.

Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я встановлюються 
відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії».

Галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я є:

— стандарт медичної допомоги (медичний стандарт) - сукупність норм, 
правил і нормативів, а також показники (індикатори) якості надання медичної 
допомоги відповідного виду, які розробляються з урахуванням сучасного рівня 
розвитку медичної науки і практики;

— клінічний протокол - уніфікований документ, який визначає вимоги до 
діагностичних, лікувальних, профілактичних методів надання медичної 
допомоги та їх послідовність;

—  протокол надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я - 
уніфікований документ, що визначає вимоги до реабілітаційних заходів та 
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їх послідовність відповідно до напрямів реабілітації у сфері охорони здоров’я з 
урахуванням сучасного рівня розвитку міжнародної реабілітаційної науки і практики;

— табель матеріально-технічного оснащення - документ, що визначає мінімальний 
перелік обладнання, устаткування та засобів, необхідних для оснащення конкретного 
типу закладу охорони здоров’я, його підрозділу, а також для забезпечення діяльності 
фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної 
практики за певною спеціальністю (спеціальностями) та/або мають право на надання 
реабілітаційної допомоги згідно із законодавством;

— лікарський формуляр - перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, що 
включає ліки з доведеною ефективністю, допустимим рівнем безпеки, використання 
яких є економічно прийнятним.

Галузеві стандарти з охорони здоров’я розробляються та затверджуються 
організаціями професійного самоврядування медичних професій у порядку, 
встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері охорони. 

Галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я є також інші норми, правила 
та нормативи, передбачені законами, які регулюють діяльність у сфері охорони 
здоров’я.

Додержання стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних 
протоколів, протоколів надання реабілітаційної допомоги, табелів матеріально-
технічного оснащення є обов’язковим для всіх реабілітаційних закладів, закладів 
охорони здоров’я, їх відділень, підрозділів, а також для фізичних осіб - підприємців, 
які провадять господарську діяльність з медичної практики та/або мають право на 
надання реабілітаційної допомоги згідно із законодавством.

Текст норми в оприлюдненому проекті закону Пропозиції



НАША МЕТА — діяти за дорученням 
та в інтересах медиків, заради 
розвитку медичної галузі, 
підвищення професіоналізму 
та свідомості, заради відновлення 
поваги в суспільстві до професії 
лікаря та вдосконалення системи 
охорони здоровя в нашій країні


