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товарів і послуг у царині народної медицини в Україні 
стоїть досить гостро�� Адже методи та механізми, які 
запроваджувались, модифікувались, досить часто бу-
ли малоефективними�� Нормативно-правова база, яка за 
понад 20 років часто зазнавала корінних змін, завжди 
наражалась на критику фахівців та практиків, часто 
стримувала розвиток народної і нетрадиційної меди-
цини (НіНМ)��

Нижче наводимо перелік нормативно-правових ак-
тів, які впродовж 20 останніх років регулювали розви-
ток НіНМ в Україні��
• Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-

XII “Основи законодавства України про охорону 
здоров’я” – стаття 741��

• Указ Президента України від 31 липня 1998 року 
№823/98 “Про заходи щодо врегулювання діяль-
ності в сфері народної і нетрадиційної медицини”��

• Наказ МОЗ від 4 грудня 1998 р�� № 343 “Про утво-
рення Комітету з питань народної і нетрадиційної 
медицини при МОЗ”��

• Наказ МОЗ від 15 червня 2001 р�� № 234 “Про захо-
ди щодо врегулювання діяльності в сфері народної 
і нетрадиційної медицини”�� Про створення банку 
даних, який буде використовуватись при плануван-
ні наукових досліджень у сфері народної та нетра-
диційної медицини��

•	 Наказ МОЗ від 23 серпня 2002 р�� № 324 “Про затвер-
дження Порядку визначення установ з проведення 
атестації та експертизи в галузі народної і нетради-
ційної медицини”��

• Наказ МОЗ від 28 жовтня 2002 р�� № 385 “Про за-
твердження переліків закладів охорони здоров’я, 
лікарських, провізорських посад, посад молодших 
спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад про-
фесіоналів у галузі охорони здоров’я та посад фах-
івців у галузі охорони здоров’я у закладах охорони 
здоров’я”��

•	 Наказ МОЗ від 3 березня 2003 р�� № 93 “Методи народ-
ної та нетрадиційної медицини, на які видаються спе-
ціальні дозволи”��

• Наказ МОЗ від 19 червня 2003 р�� № 267 “Про кон-
троль за здійсненням незаконної медичної діяль-
ності у галузі народної і нетрадиційної медицини”��

•	 Наказ МОЗ від 27 липня 2006 р�� “Про реорганізацію 
Комітету з питань народної і нетрадиційної меди-
цини при Міністерстві охорони здоров’я України�� 
Реорганізувати Комітет з питань народної і нетради-
ційної медицини при Міністерстві охорони здоров’я 
України у Державне підприємство “Комітет з питань 
народної і нетрадиційної медицини МОЗ України”��

• Наказ МОЗ від 23 вересня 2013 р�� № 822 “Про поря-
док видачі атестаційно-експертного висновку, що 
підтверджує наявність в особи цілительських здіб-
ностей”��

• Наказ МОЗ від 16 березня 2016 р�� № 169 “Про ор-
ганізацію роботи фізичних осіб – підприємців, 

які займаються народною медициною (цілитель-
ством)”��

• Наказ МОЗ від 18 квітня 2019 р�� № 879 “Про зміну 
найменування та затвердження статуту Державно-
го підприємства “Укрмеддіяльність” Міністерства 
охорони здоров’я України (нова редакція)”�� Змінено 
найменування Державного підприємства “Комітет 
з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ 
України” на Державне підприємство “Укрмеддіяль-
ність” МОЗ України��
Аналіз національних нормативно-правових актів 

1992 – 2019 рр��, зокрема, виявлення їх впливу на роз-
виток або стримування розвитку НіНМ в Україні, дає 
підстави стверджувати, що останній наказ МОЗ Украї-
ни, із наведених вище, (Наказ МОЗ від 18 квітня 2019 
№ 879) не тільки гальмує, але й фактично унеможлив-
люєть розвиток НіНМ в Україні��

Автори публікації підтримують думку О�� Башук [1], 
що така практика показала неефективність підходу МОЗ 
для розвитку НіНМ в Україні, а наказ МОЗ від 18 квітня 
2019 р�� № 879 – навіть шкідливий для кінцевого спожива-
ча – пацієнта чи людини, яка оздоровлюється народними 
методами, а відтак і для суспільства в цілому��

Кращим вбачається інший, традиційний для від-
критих суспільств, підхід�� Хоча він, як стверджує 
О�� Башук, табуйований в Україні – це функціону-
вання самоврядної системи корпоративного (“га-
лузевого”) контролю та регулювання, де ініціато-
ром запровадження тих чи інших вимог і стандартів 
виступатимуть самі фахівці в галузі НіНМ, а реалізо-
вуватиметься контроль за їх дотриманням недержав-
ними об’єднаннями цих спеціалістів�� Державні упов-
новажені органи в цій системі діятимуть виключно як 
реєстратори та арбітри за згодою сторін спору, коли 
такі спори виникатимуть�� Корпоративні об’єднання 
фахівців НіНМ (гільдії, спілки, асоціації тощо) дба-
тимуть за справжню якість товарів та професійність 
і ефективність послуг своїх членів, бо над ними сто-
ятиме головний арбітр – суспільство, в очах якого бу-
де необхідно боротися за свій авторитет [1]��

Обнадійливими для подальшого розвитку НіНМ в 
Україні є і заяви укладачів “стратегії ВООЗ в галузі 
народної медицини 2014-2023 рр��” [2]��

Додаються позитивні сподівання для розвит-
ку НіНМ в Україні і те, що свого часу нова Міністр 
охорони здоров’я України Зоряна Черненко у своїй 
науковій праці “Шляхи вдосконалення правового ре-
гулювання народної та нетрадиційної медицини від-
повідно до досвіду країн Європейського союзу” за-
значала таке: “Для всіх країн Європейського союзу 
згідно Програми Здоров’я 2020 важливим є знайти 
відповіді на питання щодо вартості, безпеки та ефек-
тивності НіНМ, оскільки збільшення зацікавлення та 
використання населенням таких методів зумовлює не-
обхідність обґрунтування рішень щодо впровадження 
чи не впровадження їх до системи надання медичної 


