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СТРУКТУРНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ  

 ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ОБЛАСНОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
 

У статті вивчені структурні закономірності територіальної організації сфери охорони здоров’я 

Львівської області. Виявлено рівні територіальної організації сфери охорони здоров’я області. Визначено 6 

рівнів територіальної організації сфери охорони здоров'я. Розраховано середнє геометричне співвідношення 

між кількістю зон сусідніх рівнів у територіальній організації сфери охорони здоров’я Львівської області.     

Grytsevych V., Podvirna H. Structural laws of the territorial organization of medical sphere services of areas 

(on an example of the Lviv region). 

The structural laws of territorial organization of Lviv regional medical sphere are investigated in article. Levels 

of the territorial organization of regional medical sphere are shown. 6 levels of  territorial organization of medical 

sphere are certain. The geometrical ratio between zones quantity of the neighbohood levels in the territorial 

organization of medical sphere in Lviv region is designed average. 
 

Вступ та аналіз джерел. Структурні закономірності відображають формування і 

відтворення геопросторових складових частин територіальних систем і зв’язків між ними [3, 

ст.237]. У територіальній системі формуються і функціонують її геопросторові підсистеми. В 

науці відомі приклади теоретично та емпірично обгрунтованих моделей, які підтверджують 

дію цього закону. Це, зокрема, кільця Тюнена, структури граток Кристаллера [3, ст.237], 

теорії А.Льоша та В.Ізарда [3, ст.265].  

І.Мартусенко [2, ст. 79-81] обгрунтовала проблеми територіальної організації 

медичного комплексу адміністративної області (на прикладі Вінницької). Перелічені групи 

факторів, які впливають на територіальну організацію медичного комплексу: медико-

географічного положення, суспільно-географічні, екологічні. Охарактеризована 

територіальна структура медичного комплексу за окремими його компонентами [2, ст.80]. До 

основних проблем територіальної організації медичного комплексу, на думку автора, 

належать: диспропорції у медичному обслуговуванні в межах міської та сільської 

місцевостей, незручність положення медичних закладів, великий радіус обслуговування 

більшості медичних пунктів (1-7 км). Автор дала рекомендації щодо покращення 

територіальної організації медичного комплексу, зокрема: ліквідація невиправданого 

дублювання в діяльності паралельних медичних служб і закладів різних відомств, рівень 

організації надання медичних послуг повинен грунтуватись на базі, доступності, якості та 

ефективності кваліфікованої медичної допомоги всьому населенню [2, ст.81].   



Метою дослідження є виявлення та вивчення структурних закономірностей 

територіальної організації сфери охорони здоров’я Львівської області. 

Результати дослідження. Територіальна організація сфери охорони здоров’я 

Львівської області була вивчена за низкою джерел, зокрема [1, ст.75-86]. У результаті 

виділені наступні рівні територіальної організації сфери охорони здоров’я: 

1 рівень – зони рівня територій сільських рад або їх частин, де є заклади первинної 

медико-санітарної допомоги без закладів вторинної та спеціалізованої медико-санітарної 

допомоги (МСД). На території Львівської області їх нараховується 156. Ці зони охоплюють 

території обслуговування сільських лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських 

пунктів, у яких здійснюється консультація лікаря, проста діагностика і лікування основних 

найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь, профілактичні заходи, направлення 

пацієнта для надання спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги.   

На цьому рівні нами виділені наступні типи форм територіальної організації зон 

медичного обслуговування (в дужках кількість виявлених представників кожної форми):  
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Умовні позначення: 

 
            - фельдшерсько-акушерський пункт 

 
 

- сільська лікарська амбулаторія 
 

 

2 рівень – зони субрайонного рівня, де є заклади вторинної медико-санітарної допомоги 

без закладів спеціалізованої медико-санітарної допомоги і виконавчих орнанів сфери 



охорони здоров’я (53 зони). На територіях цих зон розташовані центральні міські лікарні, 

районні лікарні, міські лікарні та дільничні лікарні, якими здійснюється надання початкової 

спеціалізованої допомоги (терапевтичної, хірургічної, педіатричної, акушерсько-

гінекологічної), що забезпечують більш кваліфіковане консультування, діагностику, 

профілактику і лікування.  

На цьому рівні нами виділені наступні типи форм територіальної організації зон 

медичного обслуговування:  
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Умовні позначення: 
              - заклад вторинної медико-санітарної допомоги (районна лікарня, міська лікарня); 

кількість фельдшерсько-акушерських пунктів може коливатись від 0 до 14 
 
3 рівень – зони районного рівня, де є центральні районні лікарні (20 зон). Вони 

охоплюють території районних медичних управлінь. Присутні на території кожного району 

області в районному центрі. На цьому рівні нами виділені наступні типи форм 

територіальної організації медичного обслуговування:  
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Умовні позначення: 
       - заклад вторинної медико-санітарної допомоги 

(центральна районна лікарня); кількість фельдшерсь-
ко-акушерських пунктів може коливатись від 0 до 17; 

кількість сільських лікарських амбулаторій може 
коливатись від 0 до 10 



 

4 рівень – зони міжрайонного рівня, де, крім закладів первинної та вторинної медико-

санітарної допомоги, є самостійні заклади спеціалізованої медико-санітарної допомоги (8 

зон). На цьому рівні спостерігається поєднання закладів, які здійснюють надання початкової 

і більш кваліфікованої та вузькоспеціалізованої медичної допомоги (протитуберкульозні, 

онкологічні диспансери, стоматологічні поліклініки, пологові будинки).  

5 рівень – зони субобласного рівня, де, крім закладів вторинної та спеціалізованої 

медико-санітарної допомоги, є самостійні дитячі заклади вторинної медико-санітарної 

допомоги (3 зони). Ядра цих зон представлені містами обласного підпорядкування: 

Дрогобич, Самбір та Стрий. 

6 рівень – зони обласного рівня, де є обласні виконавчі органи сфери охорони здоров’я і 

заклади третинної медико-санітарної допомоги (1 зона). Ядром її є обласний центр, м.Львів, 

де присутні головне управління охорони здоров’я Львівської обласної державної 

адміністрації, обласна клінічна лікарня, обласна дитяча клінічна лікарня, обласний 

діагностичний центр, обласна клінічна психіатрична лікарня, обласний державний 

перинатальний центр та інші медичні заклади третинної медико-санітарної допомоги. Тут 

надають висококваліфіковану та вузькоспеціалізовану медичну допомогу, яка відрізняється 

від первинної та вторинної МСД відносно кращим матеріально-технічним забезпеченням, 

складністю структури та функцій.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Фактичне відношення кількості зон між рівнями виглядає так: 156 : 53 : 20 : 8 : 3 : 1. 

Середнє геометричне співвідношення між кількістю зон сусідніх рівнів у територіальній 

організації сфери охорони здоров’я Львівської області становить 2,74. Отримане число 

свідчить про те, що структурна закономірність сфери охорони здоров’я в аспекті теорії 

центральних місць має фрактальний характер. Нижче наводимо таблицю (табл.1), в якій 

розраховані співвідношення між кількостями зон сусідніх рівнів у територіальній організації 

сфери охорони здоров’я Львівської області. 

Таблиця 1 

Співвідношення між кількостями зон сусідніх рівнів сфери охорони здоров’я Львівщини.  

 
Сусідні рівні 

Відношення між кількістю зон 
сусідніх рівнів 

другий до першого 2,94 

третій до другого 2,65 

четвертий до третього 2,50 

п’ятий до четвертого 2,67 

шостий до п’ятого  3,00 



Висновки. 

1. Вивчення структурних закономірностей територіальної організації сфери охорони 

здоров’я має важливе науково-практичне значення, оскільки вони відображають формування 

і відтворення геопросторових складових частин територіальних систем і зв’язків між ними. 

2. Внаслідок вивчення територіальної організації сфери охорони здоров’я Львівської 

області виявлено 6 рівнів її територіальної організації. 

3. Рівні територіальної організації сфери охорони здоров’я охоплюють зони територій 

сільських рад або їх частин (156), зони субрайонного рівня (53), зони районного рівня (20), 

зони міжрайонного рівня (8), зони субобласного рівня (3), зони обласного рівня (1). 

4. Авторами розраховане фактичне відношення кількості зон між сусідніми рівнями: 

156 : 53 : 20 : 8 : 3 : 1 і воно є приблизно однакове для всіх рівнів. Середнє геометричне 

відношення між кількістю зон сусідніх рівнів у територіальній організації сфери охорони 

здоров’я Львівської області становить 2,74. Отримане неціле число свідчить про те, що 

структурна закономірність сфери охорони здоров’я в аспекті теорії центральних місць має 

фрактальний характер. 
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