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А Н О Т А Ц І Я 

на магістерську кваліфікаційну роботу на тему: 

«Удосконалення державної політики в сфері охорони здоров’я» 

Чорній Дарії Тарасівни  

 

Актуальність теми. Основною метою державної політики  в сфері 

охорони здоров’я  є збільшення системної ефективності і доступності 

надання населенню медичної допомоги, а головним результатом зусиль і дій 

державних органів виконавчої влади на всіх рівнях є створення реальних 

умов покращення здоров’я громадян.    

Метою магістерської роботи є теоретичне обґрунтування напрямів 

удосконалення державної політики в сфері охорони здоров’я та розроблення 

практичних рекомендацій щодо підвищення її ефективності. 

У відповідності до мети, були поставлені для вирішення такі завдання:  

- розглянути зміст категорії «здоров’я» та її складові елементи, узагальнити 

теоретичні погляди на змістовну сутність державної політики в сфері 

охорони здоров’я, визначити її гуманістичну спрямованість і соціальне 

призначення; дослідити напрями державної політики в сфері охорони 

здоров’я, пріоритети в охороні здоров’я та цільові орієнтири європейської 

політики «Здоров’я - 2020»; проаналізувати зарубіжний досвід організації 

державної політики в сфері  охорони здоров’я та типові моделі охорони 

здоров’я; проаналізувати інституціональне середовище державної політики в 

сфері охорони здоров’я, етапи медичної реформи, основні здобутки в процесі 

її реалізації; систематизувати проблеми державної політики в сфері охорони 

здоров’я; розробити пропозиції щодо підвищення ефективності державної 

політики в сфері охорони здоров’я. 

Об’єктом дослідження є процес організації державної політики в сфері 

охорони здоров’я в Україні. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти 

державної політики в сфері охорони здоров’я. 

Методи дослідження:  абстрактно-логічний, графічний, економіко-

статистичного аналізу, стратегічного аналізу, систематизації, порівняння, 

екстраполяції. 

Наукова новизна даної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні 

перспектив розвитку державної політики в сфері охорони здоров’я з метою 

збереження генофонду української нації. 

Практична значущість роботи полягає у розробленні пропозицій щодо  

удосконалення державної політики в сфері охорони здоров’я та підвищення її 

ефективності. 

Магістерська кваліфікаційна робота містить: основна частина – 89 

стор.; таблиць – 15; рисунків – 18; літературних джерел – 51. 

Ключові слова: здоров’я, охорона здоров’я, державна політика, 

медична реформа, удосконалення. 
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S U M M А R У 

for the mаster’s quаlіfуіng work on the theme: 

«Improving public health policy» 

Chorniy Dariia Tarasіvnа 

 

Аctuаlіtу of theme. The main goal of public health policy is to increase the 

systemic efficiency and accessibility of health care delivery to the population, and 

the main result of the efforts and actions of state executive bodies at all levels is to 

create real conditions for improving the health of citizens. 

The purpose of master’s quаlіfіcаtіon work іs to theoretically substantiate 

the directions of improving public health policy and to develop practical 

recommendations for improving its effectiveness. 

The objectives of the work аre: to consider the content of the category 

"health" and its constituent elements, to generalize the theoretical views on the 

substantive essence of public health policy, to determine its humanistic orientation 

and social purpose; explore public health policy directions, health priorities and 

European 2020 Health Policy targets; analyze overseas experiences of public 

health policy organization and typical health care models; to analyze the 

institutional environment of public health policy, the stages of medical reform, the 

main achievements in the process of its implementation; systematize public health 

policy issues; develop proposals to improve the effectiveness of public health 

policies. 

The object of reseаrch іs the process of organizing public health policy in 

Ukraine.  

The subjects of research аre theoretical, methodological and practical aspects 

of public health policy. 

Methods of research: abstract-logical, graphic, economic-statistical analysis, 

strategic analysis, systematization, comparison, extrapolation. 

The theoretical sіgnіfіcаnce of the reseаrch lies in the theoretical 

substantiation of the prospects for the development of public health policy in order 

to preserve the gene pool of the Ukrainian nation. 

The prаctіcаl sіgnіfіcаnce of the work lies in developing proposals for 

improving public health policy and making it more effective. 

Mаster’s quаlіfіcаtіon pаper contаіns: the mаіn pаrt - 89 pаges; tаbles - 15; 

drаwіngs - 18; lіterаrу sources - 51. 

Keу words: health, health care, public policy, medical reform, improvement. 
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ВСТУП 

 

В галузі охорони здоров’я державне регулювання займає важливе місце 

в усій політиці держави, при цьому основною метою розвитку галузі є 

збільшення системної ефективності і доступності надання населенню 

медичної допомоги, а головним результатом зусиль і дій державних органів 

виконавчої влади на всіх рівнях є створення реальних умов, які могли б 

сприяти наданню позитивного ефекту на здоров’я громадян, а також 

досягнення основних цільових показників в сфері охорони здоров’я. В 

Україні сформована єдина система управління, яка являє собою сукупність 

державних органів управління охороною здоров’я, органів управління 

охороною здоров’я суб’єктів України, органів місцевого самоврядування, 

підвідомчих їм організацій, а також представників приватної медичної 

практики та приватної фармацевтичної діяльності, що функціонують з метою 

збереження і зміцнення здоров’я громадян. 

Питання державної політики у сфері охорони здоров’я досліджували 

такі провідні українські вчені, як: Ю.В. Бережна (об’єктивна необхідність 

державного регулювання розвитку сфери охорони здоров’я в Україні), 

З.С. Гладун (державне управління в галузі охорони здоров’я), 

Д.В. Карамишев (стратегічне управління інноваційними процесами в системі 

охорони здоров’я: державні механізми), І.В. Комарова (бюджетне 

фінансування охорони здоров’я громадян України як складової людського 

капіталу), Г.О. Слабкий (сучасні підходи до фінансування системи охорони 

здоров’я), М.В. Солоненко (міжнародні тенденції державної політики та 

управління реформуванням у галузі охорони здоров’я), І.В. Рожкова 

(децентралізація управління у сфері охорони здоров’я на місцевому рівні), та 

інші.  

Метою магістерської роботи є теоретичне обґрунтування напрямів 

удосконалення державної політики в сфері охорони здоров’я та розроблення 

практичних рекомендацій щодо підвищення її ефективності. 
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Відповідно до мети, були поставлені для вирішення такі завдання: 

- розглянути зміст категорії «здоров’я» та її складові елементи, 

узагальнити теоретичні погляди на змістовну сутність державної політики в 

сфері охорони здоров’я, визначити її гуманістичну спрямованість і соціальне 

призначення; 

- дослідити напрями державної політики в сфері охорони здоров’я, 

пріоритети в охороні здоров’я та цільові орієнтири європейської політики 

«Здоров’я - 2020»; 

- проаналізувати зарубіжний досвід організації державної політики в 

сфері  охорони здоров’я та типові моделі охорони здоров’я; 

- проаналізувати інституціональне середовище державної політики в 

сфері охорони здоров’я, етапи медичної реформи, основні здобутки в процесі 

її реалізації; 

- проаналізувати сучасний стан дієвості державної політики в сфері 

охорони здоров’я та систематизувати проблеми державної політики в сфері 

охорони здоров’я;  

- розробити пропозиції щодо підвищення ефективності державної 

політики в сфері охорони здоров’я. 

Об’єктом дослідження є процес організації державної політики в сфері 

охорони здоров’я в Україні. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти 

державної політики в сфері охорони здоров’я. 

Методи дослідження. У роботі використано методи: абстрактно-

логічний – для узагальнення теоретичних засад організації державної 

політики в сфері охорони здоров’я, графічний, економіко-статистичного 

аналізу – для аналізу поточного стану дієвості державної політики в сфері 

охорони здоров’я України, стратегічного аналізу – для визначення 

стратегічних орієнтирів розвитку державної політики в сфері охорони 

здоров’я, методи систематизації, порівняння, екстраполяції - при дослідженні 
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проблем розвитку державної політики в сфері охорони здоров’я та шляхів їх 

вирішення. 

Інформаційною базою роботи стали офіційні матеріали органів 

державної статистики, нормативно-правові акти України, наукові монографії, 

статті та матеріали конференцій з теми дослідження. 

Наукова новизна даної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні 

перспектив розвитку державної політики в сфері охорони здоров’я з метою 

збереження генофонду української нації. 

Практична значущість роботи полягає у розробленні пропозицій щодо  

удосконалення державної політики в сфері охорони здоров’я та підвищення її 

ефективності. 
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 ВИСНОВКИ 

 

Охорона здоров'я будь-якої держави являє собою комплекс державних, 

соціальних, економічних, медичних та інших заходів, до яких вдається 

товариство для охорони і поліпшення здоров'я членів цього товариства. 

Дослідження теоретичної сутності категорії «здоров’я» дозволило 

встановити її зміст, який полягає у збалансованості і динамічній рівноваги 

функціонування всіх підсистем організму, що забезпечує виконання низки 

біологічних та соціальних функцій. Розгляд складових «здоров’я» дозволив 

визначити його багато вимірність та інтегральність рівнів, що обумовлює 

склад диференційованих заходів щодо його охорони. 

Визначені пріоритети та цільові орієнтири європейської політики 

«Здоров’я 2020», які передбачають зменшення тягаря хвороб, поліпшення 

детермінант здоров’я, інвестування на всіх етапах забезпечення та 

покращення стратегічного управління галуззю,проведено аналогію з 

концепцією програми «Здоров’я 2020: український вимір», та визначені 

напрями розвитку системи охорони здоров’я в Україні, які полягають в 

зниженні смертності по основним захворюванням, кадрове забезпечення 

галузі, підвищення оплати праці медичних працівників, розвиток медичної 

науки, посилення профілактичного спрямування, формування установок на 

здоровий спосіб життя. 

Первинна медична допомога проголошена як пріоритетний напрямок 

розвитку системи охорони здоров’я. Однак спеціальних програмних 

документів, що підтверджують таку позицію, немає; підрозділ первинної 

медичної допомоги у МОЗ після чергової реорганізації центрального органу 

влади в системі охорони здоров’я в новій структурі відсутній; фінансового 

розмежування первинної медичної допомоги та вторинної допомоги немає, 

хоча його доцільність доведена в регіональних пілотних проектах, 

реалізованих у 2010–2014 рр.; закон про захист прав пацієнтів, незважаючи 

на неодноразові подання різних проектів, до цього часу не прийнято.  
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Фінансування закладів здійснюється за жорстким постатейним 

кошторисом на основі застарілих інфраструктурних нормативів. Це 

позбавляє керівників закладів охорони здоров’я управлінської гнучкості та не 

сприяє мотивації до покращення результату. Попри сплату громадянами з 

власної кишені майже половини коштів на охорону здоров’я додатково до 

загальнодержавних податків вони вимушені отримувати послуги, що 

надаються на базі застарілої інфраструктури, без гарантій якості і поважного 

ставлення до прав та гідності пацієнтів. Така організація системи не лише 

порушує конституційне право людини на доступну та якісну медичну 

допомогу, знижує рівень здоров’я та тривалість життя українців, але і 

перешкоджає економічному розвитку та соціальній згуртованості 

суспільства. Заклади охорони здоров'я наголошують на необхідності 

суворого управління фінансуванням, підвищення показників операційної 

діяльності та результатів надання медичних послуг, а також розробки 

інноваційних рішень. Все це дасть можливість підвищити якість надання 

медичної допомоги, скоротити витрати. 

Важливою умовою є об'єднання та співпраця зацікавлених сторін у 

межах всієї системи охорони здоров'я для реалізації єдиного комплексного 

підходу до залучення фінансування та ефективного надання медичних 

послуг. Паралельне існування громадської та приватної медицини сприятиме 

виникненню конкуренції, у хворих з’явиться можливість вільного вибору 

лікаря й закладу, що є правом громадян у демократичному світі, а держава 

контролюватиме підготовку кадрів і ціноутворення медичної допомоги. Так, 

державна охорона здоров’я утримуватиметься за рахунок держави і 

надаватиме громадянам України гарантований обсяг медичної допомоги. Усі, 

кого не задовольнить ця підсистема, зможуть або реалізувати себе (медичні 

працівники), або отримати медичну допомогу (пацієнти) у громадських і 

приватних медичних закладах. За таких умов пацієнт поступово ставатиме 

рівноправним партнером лікаря та держави у збереженні свого здоров’я. 

Окрім того, успішному розвитку галузі сприятимуть укріплення 
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партнерських відносин між державою та приватним сектором, інвестування у 

заходи з попередження хвороб та охорони здоров'я населення, а також 

вивчення практик і використання досвіду інших галузей. 

Трансформаційні процеси охорони здоров’я в перехідний період 

докорінно змінюють всю систему суспільних відносин, а значить, і соціальний 

статус практично кожного члена суспільства в новій системі. Але формування 

цих процесів не відбуваються миттєво.  

Зі зростанням ролі й впливу пацієнтів у сфері охорони здоров'я, 

постачальники та платники мають змінюватися відповідним чином, 

використовуючи нові можливості для створення більш прямих, особистих 

відносин зі споживачами. Цифрові технології можуть допомогти поліпшити 

взаємодію з пацієнтами, забезпечити для них зручні варіанти отримання 

медичної допомоги та сформувати довгострокові двосторонні відносини. 

Організації, які розуміють, як саме споживачі хочуть користуватися 

цифровою медициною, телемедициною, натільними пристроями для 

моніторингу й фітнесу, онлайн-ресурсами, соціальними медіа та іншими 

технологіями, та які використовуватимуть ці знання, матимуть переваги під 

час розробки ефективних стратегій взаємодії з пацієнтами, що допоможуть їм 

приймати зважені й обґрунтовані рішення. Інвестиції в технології, такі як 

віртуальне здоров'я і телемедицина, можуть розширити обсяг послуг, а також 

допомогти лікарням скоротити витрати. Віртуальні медсестри, які 

взаємодіють з пацієнтами за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, та 

інтелектуальні віртуальні помічники, що надають персоналізовані медичні 

послуги, – це інновації, які вже набирають силу. 

Отже, запровадження розпочатих змін повинно продовжуватися. Перші 

успіхи - реформа первинної ланки медичної допомоги із запропонованим 

чітким переліком послуг для пацієнтів та вільним вибором сімейного лікаря, 

автономізація закладів охорони здоров’я, створення єдиної системи 

електронної охорони здоров’я, прогресивна програма реімбурсації 

медикаментів «Доступні ліки» із використанням електронного рецепту - 
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показали високий запит на зміни у галузі з боку населення. Для забезпечення 

динаміки змін важливим прийняття Верховною Радою закону про бюджет на 

2020 рік із переліком гарантованих державою медичних послуг на всіх рівнях 

допомоги. Це стане гарантією безперервного продовження трансформації 

системи охорони здоров’я. 
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