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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Регламентація медичної діяльності в Україні є не$

від'ємною складовою державної політики в галузі охо$
рони здоров'я. Проте системний аналіз низки наукових
публікацій щодо становлення та розвитку державного
регулювання медичної діяльності підтверджує, що в усі
періоди вітчизняної історії здійснювалися дієві спроби
зробити суспільство відповідальним за стан охорони
здоров'я. Використання цієї історичної спадщини є важ$
ливим джерелом побудови системи охорони здоров'я
сучасної України, а врахування історичного досвіду в
процесі побудови як моделі державного управління, так
і його важливої складової — державного управління си$
стемою охорони здоров'я є об'єктивною необхідністю.

Саме тому, автори повністю поділяють думку Рола$
на Барта (1915 — 1980) про те, що немає нічого дивного
в тому, що час від часу в певній країні виникає прагнен$
ня звернутися до фактів власного минулого й описати
їх задля того, аби зрозуміти, що з ними можна зробити
сьогодні: такі процедури переоцінки є, повинні бути си$
стематичними.

Мета дослідження — визначити етапи еволюції дер$
жавного управління охороною здоров'я в Україні.

Разом з християнством, яке прийшло на терени Киї$
вської Русі понад 1000 років тому, були успадковані й
високі духовно$моральні цінності, що виявилися в ми$
лосерді, співчутті, у служінні ближньому. Після утвер$
дження християнства лікувальна справа переходить під
його опіку. Так, Церковним статутом Володимира Ве$
ликого (? — 1015), яким у той час регламентувалася дер$
жавно$церковна діяльність, лікарні були оголошені цер$
ковними установами, а самих "лічців" (лікарів) визнава$
ли людьми церковними, які підпорядковувалися єпис$
копу. Як підкреслював у своїх працях відомий дослід$
ник культури Київської Русі митрополит Серафим Че$
чагов, перші зерна медичних знань принесено на нашу
землю з Греції з прийняттям християнської релігії, а
першими її поширювачами були ченці, переважно з
Афонської гори. Підтвердженням цього є, зокрема, те,
що саме у 988 р., тобто у перший рік прийняття христи$
янства, в Україні засновано Межигірський монастир, що
проіснував до 1786 р. [1]
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Варто наголосити, що представники монастирської
медицини, отримуючи державну підтримку, активно
протидіяли медицині язичницькій. Як стверджують ав$
тори опрацьованих нами літературних джерел, Церков$
ним статутом серед злочинів проти віри, крім волхву$
вання, значиться й "зелейництво", тобто використання
різних лікувальних засобів язичницької медицини. Її
представників, волхвів і знахарів оголошували слугами
диявола та переслідували [2].

Впродовж наступного століття основними збірни$
ками законодавчих актів Київської Русі, в яких місти$
лися й відомості медичного характеру, були "Руська
правда" та "Ізборник Святослава".

"Руська правда" — перший збірник законодавчих
актів Київської Русі, що включав окремі норми "Зако$
ну Руського", Правду Ярослава Мудрого, Правду
Ярославичів, Статут Володимира Мономаха тощо. На$
разі існує три основні редакції "Руської правди": ко$
ротка, широка і скорочена, датовані відповідно X, XI
та XV ст. Відповідними статтями цього збірника рег$
ламентувалися норми суспільного життя, зокрема,
положення лікаря в суспільстві та рівень оплати його
праці, церквам вказувалося будувати лікарні та без$
коштовно надавати медичну допомогу хворим і не$
мічним [3].

В "Ізборнику" медицина розглядається як найвища
майстерність. Тут же міститься інформація з приводу
того, як лікувати різні хвороби, даються описи окремих
лікарських засобів.

Паралельно з існуванням монастирської медицини
впродовж Х — ХІІ ст. на теренах України розвивалася
й світська медицина. Регламентація останньої здійсню$
валася окремими законоположеннями "Руської правди",
"Повчаннями" Володимира Мономаха та грунтувалися
на медичних наукових знаннях того часу.

Як стверджує відомий дослідник у галузі медично$
го права проф. С.Г. Стеценко, порівнюючи якість надан$
ня медичної допомоги при різних формах організації
лікарської допомоги в Київській Русі (народна медици$
на, монастирська медицина та світська (міська) медици$
на), перевага була за світською (міською) медициною,
що пояснюється наступним [3, с. 89—90]:



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

103www.economy.in.ua

— лікарі у сфері міської медицини працювали на про$
фесійній основі;

— надання медичної допомоги було джерелом їх при$
бутків;

— княжі сім'ї та знатні люди в разі потреби зверталися
до міських лікарів, що було додатковим стимулом для
підтримки високого рівня якості надання медичної допо$
моги.

У контексті викладеного вище, доцільно нагадати й про
те, що в ХІ ст. княжна Анна Всеволодівна відкрила в Києві
світську школу, де викладали медицину. Ще одна представ$
ниця княжого роду — онука Володимира Мономаха —
Євпраксія, одружившись у 1122 р. з візантійським царем
Олексієм Комніним, у 30$х роках ХІІ ст. видала власний
медичний трактат "Мазі". Серед українських істориків ме$
дицини існує припущення, що саме цей твір і був першою
науковою працею, написаною жінкою [2].

Подальший розвиток української державності позна$
чений драматичними подіями. Відсутність міцної централі$
зованої влади, постійні збройні сутички князів за землі та
міста, в тому числі й за Київ, не сприяли економічному по$
ступу, розвитку науки, культури, зокрема медицини. При$
пинилися зв'язки з Візантією, південними і західними євро$
пейськими країнами.

Впродовж XIII та першої половини XVII ст. українські
землі були у складі різних держав: у 1240 р. Київ захопили
орди Батия; у 1349 р. польські феодали захопили Галиць$
ко$Волинське королівство (у 1253 р. Данила Галицького
посланець Папи Римського коронував — авт.), а угорські
— Закарпатську Русь; у 1362 р. основна частина розрізне$
них українських земель включно з Києвом була підкорена
Великим князівством Литовським. Невдовзі, у 1386 р. Ве$
лике князівство Литовське об"єднається з Королівством
Польським в єдину державу — Річ Посполиту. Литовці
приймають католицьку віру. Литовські й українські землі
потрапляють під польський політичний, економічний і ду$
ховний вплив. Відсутність державності у цей період призвела
до того, що урядування взагалі та регламентація медичної
діяльності зокрема на українських теренах здійснювалися
на підставі чинного законодавства титульних націй [1].

У середині XVII ст. річ Посполита повністю контролює
Україну та починає жорстку експансію, спрямовану на ока$
толичення й асиміляцію українців. Український народ
піднімається на боротьбу. Його військовим оплотом стає
Запорізька Січ. Як відомо, в результаті Визвольної війни
(1648—1654) постає незалежна українська козацька держа$
ва.

Цікавим було медичне забезпечення на Запорізькій Січі,
де життя козаків здебільшого минало в походах і бойових
сутичках. Медичну допомогу запорізьким козакам при
різних ушкодженнях і захворюваннях надавали за прави$
лами та засобами народної медицини. Зокрема, козаки вміли
пускати кров, видаляти зуби, виготовляти пластирі для ліку$
вання ран, накладати лещата при переломах тощо.

Із походів запорізькі козаки поверталися з багатьма
пораненими. Саме з цих причин і були засновані козацькі
шпиталі. Найвідоміші були при Трахтемирівському, Межиг$
ірському та Лебединському монастирях.

У 1654 р. гетьман України Богдан Хмельницький, як
відомо, укладає військову угоду з Московським царством.
З цього часу медична допомога на теренах України регу$
люється Аптекарським приказом — першим централізова$
ним органом медичного управління в Московії.

Впродовж XVIII ст. втрачалися всі ознаки української
державності. 1713 р. — Петро І спеціальним указом перей$
меновує Московію на Росію, а Україна отримує назву Ма$
лоросії.

У 1735 р. затверджено "Генеральний регламент о гос$
питалях и о должностях, определенных при них докторов
и прочих медицинского чина служителей, а такжекомисса$
ров, писарей, мастеровых, работных и прочих к оным под$
лежащих людей" — документ, який вперше законодавчо
регламентував усі сторони діяльності російських госпіталів,
у тому числі й діяльність госпітальних шкіл [4].

У 1738 р. видано інструкції щодо поведінки лікарів під
час чуми, а в Харкові створено спеціальний лазарет для ізо$
ляції хворих на чуму.

Як стверджує автор фундаментальної праці "История
медицины России XVI — XIX веков" проф. М.Б. Мирский,
у другій половині XVIII ст. сфера впливу державної меди$
цини в Росії неухильно розширювалась: це проявлялося
передусім у столиці, а потім вже й в губернських містах та
всій державі. Удосконалювалась служба міських лікарів:
указ імператриці Єлизавети Петрівни (1756) чіткіше визна$
чав їх обов'язки.

У 1764 р. Катерина ІІ скасовує гетьманське правління, а
у 1775 р. знищує Запорізьку Січ, в Україні замість полково$
го і сотенного поділу за зразком Росії впроваджують адмі$
ністративно$територіальний.

У 1775 р. в Україні створено Приказ громадського опі$
кування — орган управління медичною справою в містах.
Починаючи з 1776 р. в українських губерніях створюють
лікарські управи, а в повітах — повітові лікарські управи з
відповідними посадами лікарів.

У 1787 р. в Києві коштом магістрату збудовано перший
на теренах України шпиталь для лікування "приліпчивих"
(інфекційних) недуг, насамперед віспи.

По$іншому здійснювалося регулювання медичної діяль$
ності в Галичині. Так, у 1711 р. у Львові організовано пер$
ший у краї "Фізікат" — лікарську управу, яка стала орга$
ном управління медичною справою у містах. Тоді ж у Львові
створено Крайову санітарну колегію; видано "Санітарний
патент", який забороняв лікарям і аптекарям виконувати
професійні обов'язки без наявності відповідних дипломів.

У 1776 р. указом австрійського уряду в Галичині й Во$
лодимерії затверджено шість посад старших окружних
фізиків та 19 посад повітових фізиків.

З 1797 р. в Російській імперії розпочинають впровад$
ження медичної реформи — у кожній губернії з'явилися
лікарські управи, на які покладалися обов'язки керівницт$
ва всією медичною справою відповідної території. Вони, за
задумом барона О.І. Васильєва, головного директора Ме$
дичної Колегії, повинні були стати "блюстителем здравиця
всей губернии по воинской и гражданской части". Своєю
реформою Медична Колегія зробила крок до децентралі$
зації управління медичною сферою та більш успішної діяль$
ності медичних працівників, створила можливість врахову$
вати місцеві умови, які на величезній території Росії різко,
інколи полярно, відрізнялися [1].

У досліджуваний період лікарі$українці на теренах ко$
лишньої Російської та Австро$Угорської імперій відіграва$
ли важливу роль в охороні здоров'я населення та розвитку
медичної справи. Вони були знавцями своєї професії й інші
держави використовували їх для розбудови своїх держав$
них організацій, зокрема медичних шкіл. Це пов'язані тим,
що з 1754 р. найздібніших молодих російських лікарів по$
силали в іноземні університети (здебільшого у Лейден та
Страсбург) для здобуття "докторского градуса" Перші де$
сять молодих лікарів, які з Росії поїхали в Європу для по$
дальшого вдосконалення, були українцями. У той період
навіть була поширена думка, що медицина є національною
схильністю українського народу. Завдяки грунтовному вив$
ченню українськими лікарями досвіду підготовки лікарів у
Європі було створено самобутню вітчизняну систему вищої
медичної освіти з такими особливостями: широка і всебічна
програма теоретичного навчання; клінічний принцип вик$
ладання основних медичних дисциплін ("виховання лікаря
біля ліжка хворого"); оволодіння студентами одночасно
терапією і хірургією (студенти медичних вузів Європи на
той час хірургію не вивчали).

З когорти наших співвітчизників, які наприкінці XVIII
— на початку XIX ст. заклали основу для майбутньої слави
медицини Російської імперії, доцільно назвати "першого
клінічного професора" Г. Базилевича; першого з російських
громадян лейб$медика Російське імперії (1816 — 1823 рр.),
доктора медицини О. Каменського, книга якого "Краткое
наставление о лечении болезней простыми средствами", що
була видана в 1803 р. й упродовж 60 років залишалася ос$
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новним практичним керівництвом для російських лікарів;
члена державної медичної колегії, відповідального за буд$
івництво Медико$хірургічної академії у Санкт$Петербурзі
в 1798 — 1800 рр. С. Андрієвського [5].

Як відомо, у другій половині XVIII ст. Росія брала участь
у багатьох війнах. Становище медичних чинів (у той час ме$
дицина ще не ділилася на цивільну та відомчу) в Росії, на$
самперед в армії, було незадовільним. Лікарі скаржилися
на офіцерів, що ті не дають їм можливості виконувати свої
функціональні обов'язки. Внаслідок цього у 1767 р. було
видано наказ "О запрещении воинским начальникам упот$
реблять в частные свои услуги полкових лекарей", автором
якого був доктор медицини, а з 1779 р. — член Медичної
колегії, член Російської академії наук, головний лікар Ге$
нерального госпіталю — син козака переяславського пол$
ку Ф. Тихорський, учнями якого були відомі українські вчені
С. Андрієвський та Д. Самойлович.

До світочів української медицини, які відзначалися дер$
жавницьким підходом до проблем медичного забезпечен$
ня і які досі залишаються невідомими не тільки для широ$
кої громадськості, але й для істориків медицини, належить
Я. Чаруківський. Попри всі інші заслуги перед медициною
саме він уперше сформулював ідею щодо розподілу (сор$
тування) поранених і хворих. Він також уперше запропо$
нував створити у війську батальйонні медичні пункти, на$
магаючись тим самим наблизити медичну допомогу до пе$
реднього краю. Зазначені ідеї у 1836—1837 рр. він висвіт$
лив у капітальній праці "Военно$походная медицина", яку,
на нашу думку, можна вважати першою друкованою спро$
бою наукового обгрунтування управління медичним забез$
печенням під час війни. Відомий дослідник історії медично$
го забезпечення під час війн професор О.С. Лобастов вва$
жає її основами організації медичного забезпечення рос$
ійської діючої армії. У 1839 р. за роботу "Военно$походная
медицина" Я. Чаруківському було присуджено половинну
Демидівську премію (одна з найпочесніших нагород, яку
присуджувала Російська академія наук упродовж 1832—
1865 рр.). Двічі лауреатом Демидівської премії ставав ще
один українець — професор Медико$хірургічної академії
П. Заблодський$Десятовський (1804 — 1872 рр.). Вперше
найвищою нагородою Російської академії наук він був
відзначений у 1849 р. за роботу "Учение о болезнях яичка,
семенного канатика и мошонки". Удруге Демидівську пре$
мію наш співвітчизник отримав за працю "Руководство к
изучению и лечению сифилитических болезней" у 1858 р.

У контексті викладеного вище, слід наголосити й на
тому, що серед 33 керівників найпрестижнішого вищого
військово$медичного навчального закладу Росії, Радянсь$
кого Союзу та Російської Федерації — Військово$медич$
ної (Медико$хірургічної) академії у Санкт$Петербурзі —
4 українці: П. Загорський (1803—1805 рр.); П. Наранович
(1867—1869 рр.); А. Таранецький (1901—1905 рр.); А. Дани$
левський (1906—1910 рр.).

 У ХІХ ст. українська медицина регулювалася в основ$
ному законами Російської імперії.

Важливим здобутком цього періоду було передусім
відкриття у 1805 р. першого на Східній Україні Харківсько$
го університету, у складі якого з 1806 р. діяв і медичний фа$
культет.

У 1834 р. засновано Університет Св. Володимира у Києві,
а у 1841 р. відкрито на його базі медичний факультет.

У 1894 р. поновлено медичний факультет Львівського
університету, а 1900 р. відкрито медичний факультет Ново$
російського університету, що діяв в Одесі з 1865 р.

Названі вище чотири навчальні заклади відіграли знач$
ну роль у розвитку медичної науки, освіти і практики. У
підросійській Україні за весь період існування до 1917 р. ці
вузи підготували 12818 дипломованих лікарів.

Щодо організаційно$правових засад регулювання ме$
дичної діяльності в цей період, то, як відомо, на початку ХІХ
ст. на території України, як і в усій Російській імперії,
впроваджуються елементи медичної поліції. В повітових
містах встановлюється посада повітового лікаря. На нього
покладалися такі основні обов'язки, як організація бороть$

би є епідемічними хворобами, надання швидкої медичної
допомоги та заготівля лікарських трав.

Але найбільшим здобутком ХІХ ст. у вітчизняній ме$
дичній галузі було запровадження земської медицини після
скасування в 1861 р в Російській імперії кріпацтва і ство$
рення місцевих органів самоврядування (земства з 1864 р.).
Вітчизняна земська медична організація, не маючи аналогів
у жодній іншій країні вписала неповторну сторінку в істо$
рію світової медицини.

Таким чином, дослідження історичних аспектів регу$
лювання медичної діяльності на теренах України впродовж
Х — ХІХ ст. дає підстави зробити висновок про те, що саме
в цей історичний період відбувалося зародження основ цьо$
го процесу.

Наступні етапи розвитку системи державного регулю$
вання медичної діяльності в Україні — формування, поз$
бавлення України в самостійності державного регулюван$
ня охороною здоров'я, відродження цього процесу та його
розвиток у форму міжгалузевої та міжнародної інтеграції
— припадають на ХХ ст.

Розвиток охорони здоров'я в Україні у XX ст. відбував$
ся в складних соціально$політичних умовах. Це пов'язано з
тим, що за останні сто років Україна "пройшла шлях" від
перебування свого Східного регіону в складі Російської, а
Західного — Австро$Угорської імперій та Польщі до про$
голошення Української Народної Республіки (1917 р.), її
автономії та возз'єднання з Західноукраїнською Народною
Республікою в єдину соборну Україну (1919 р.), через по$
над 70$річне перебування в складі колишнього СРСР до
проголошення Акту про незалежність (1991 р.).

За таких умов медико$санітарна справа в Східному і
Західному регіонах України тривалий час будувалася під
впливом та за зразками панівних держав. Східна Україна
використала напрацювання української науки і практичної
медицини XIX ст. найважливішими з яких були видатні на$
укові відкриття українських медиків, вітчизняні принципи
вищої медичної освіти, запровадження системи земської
медицини, започаткування медичного страхування, первіс$
ними осередками якого стали лікарняні каси, а також фор$
мування санітарних організацій.

На той час у західних регіонах України земської меди$
цини не було, а медико$санітарна допомога до кінця 30$х
рр. XX ст. будувалася і управлялася нею, зокремав галузі
медичного страхування, за законами Австро$Угорської
імперії та Польщі, Чехословаччини та Румунії.

Отже, різні етнічні території України в історичному ми$
нулому перебували у складі різних держав і тому мають різний
історичний досвід регіонального управління, зокрема управл$
іння охороною здоров'я, цікавий для порівняння та запози$
чення. Той досвід здобувався століттями, не є чужим і може
легко поновлюватися через генетичну пам'ять [6].
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