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Сучасне українське суспільство характеризується не лише
змінами в економіці, активізацією політичних процесів, а й
реформуванням соціальної сфери, важливим елементом якої
є охорона здоров’я. Система охорони здоров’я в Україні поки
залишається недостатньо визначеною проекцією. Тому актуальним є реформування, а фактично створення нової системи охорони здоров’я, яка б посідала провідне місце серед
основних пріоритетів державної політики.
На нашу думку, це має бути новий, стрижневий напрям,
покладений в основу всіх видів політики. Адже державна
політика покликана своєчасно виявляти нагальні проблеми в
розвитку суспільства, аналізувати їх, встановлювати причини
виникнення, труднощі, суперечності та знаходити шляхи їх
розв’язання. І однією з таких проблем є стан здоров’я людини
і нації. Адже показники цього стану (тривалість життя, фізичне та психічне здоров’я тощо) в Україні надто загрозливі. Це
свідчить про нагальну необхідність переосмислення сутнісних засад розвитку суспільства як середовища буття і самореалізації людини, як системи міжособистісних комунікацій
задля повноцінного, гармонічного, безпечного життя громадянина і соціуму. Саме таке розуміння цінності життя і здоров’я людини має бути покладене в основу всієї системи соціального управління, гуманістичної політики демократичної
держави.
Завдання переосмислення суспільних пріоритетів та
вироблення державно-політичних орієнтирів, напрямів і
засобів їх досягнення стоять насамперед перед політичною
наукою. Це і зумовило мету даного дослідження, його евристичний потенціал та практично-політичну спрямованість.
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Символічно, що робота над монографією у часовому проміжку співпала з розробкою і оприлюдненням двох концепцій. Перша, концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я України, передбачає поступовий перехід на
нову модель фінансування галузі з остаточним її запровадженням у 2020 р., медичне страхування і гарантований пакет
медичної допомоги. Друга, концепція розвитку системи громадського здоров’я в Україні, формує засади переорієнтації
фокусу системи охорони здоров’я від політики лікування до
політики зміцнення та збереження здоров’я людини.
Монографія має за мету представити результати комплексного політологічного дослідження державної політики
збереження громадського здоров’я в контексті здоров’язбережного підходу.
Здоров’язбережна карта світу розкриває досвід понад
60 країн світу, яка дала змогу показати масштаби поширення
політичних поглядів і практик здоров’язбереження, досвід
політичних акторів у цьому напрямі.
Осмисленню поставлених проблем сприяло опрацювання
доробку українських учених, зокрема Д. Арзянцевої,
О. Вакуленко, О. Возіанова, В. Горбатенка, М. Головатого,
Л. Жаліла, Н. Комарова, Н. Кризиної, Д. Карамишева,
І. Кресіної, Л. Кочубей, В. Лехан, В. Лобас, В. Москаленка,
О. Мінцера, Н. Нижник, М. Новікова, О. Поживілової,
Є. Перегуди, А. Підаєва, О. Пунди, Н. Рингач, Я. Радиша,
Т. Семигіної, І. Солоненко, І. Сенюти, Н. Хоми та ін.
Для вивчення зарубіжного досвіду реалізації державної
політики здоров’язбереження залучався доробок таких
учених, як С. Буасай, П. Браун, Т. Браят, К. Бортчвік,
М. Бентлі, Дж. Бекстер, К. Батлер, Лоуренс Д. Браун, М. Вайс,
М. Моралес-Суарес-Варела, К. Глонті, І. Гротто, С. Джексон,
Т. Двік, С. Карліс, І. Кікбуш, Л. Кордвел, М. Коен, Б. Лев,
Л. Легер, К. Мохіндра, С. Міллер, Дж. Масуд, Р. Муді,
Мк. Мітчел, Ж. Мартін-Морено, M. О’Ніл, А. Педерсон,
Ф. Перкінс, А. Проур, Дж. Патз, В. Поланд, А. Робертсон,
В. Речел, Е. Розенберг, М. Сейшел, М. Тоусенд, В. Хекбарт,
Е. Хандор, С. Хаман, М. Хетч, Т. Хорев, Х. Хелпін та ін.
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Розвідки показали, що термін «здоров’язбереження» вкрай
рідко розглядається з точки зору медичного підходу
(Н. Башавець, Т. Кадобний, В. Козлова, Г. Євтушенко),
використовується у валеології (М. Амосов, Ю. Ярчук, В. Гриценко, В. Бєлов, А. Котова, О. Пустовойт), найвживанішим є у
педагогіці (О. Ващенко, С. Свириденко, С. Лупаренко,
О. Попов, П. Потейко, Л. Суханова, Ю. Палічук, В. Морозова,
Л. Лаврова, В. Музирова, В. Савченко та ін), однак і за таких
підходів його зміст не позбавлений конкретики.
Для політичної науки терміни «здоров’язбереження» і
«політика здоров’язбереження» нові, не вживані. Формування і запровадження понять «здоров’язбереження» і «політика здоров’язбереження» та з’ясування їх місця у категоріальному апараті політичної науки є необхідними. Цей процес передбачає пізнання об’єктивної логіки реального історичного процесу, закономірностей його відображення у політичних теоріях, законах політичного та ідеологічного розвитку.
Поняття «політика здоров’язбереження» розкриває як специфіку двох видів розвитку – політичного та ідеологічного,
так і їх взаємодію. Тут ідеологічний процес розкривається з
політичного боку, а політичний – з ідеологічного. Як наслідок ми отримуємо синтезоване знання про політичний та
ідеологічний процеси.
Ідея запровадження терміна «здоров’язбереження» у політичну науку та формування напряму політики здоров’язбереження в Україні виникла як реакція на глобальні проблеми
та загрози, що постали перед людством. Реалізація цілей сталого розвитку – це своєрідна спроба закликати політичну і
наукову еліту об’єднати зусилля задля вирішення глобальних проблем, спрогнозувати майбутнє людства, дати адекватні відповіді на виклики глобалізації, поєднати два «розуми» – політичний і науковий, які переживають соціально
небезпечний розрив. Це також пропозиція звернути увагу на
інноваційний розвиток як тенденцію формування майбутнього світопорядку, вироблення спільного інтересу до проблематики здоров’язбереження, необхідності трансформації
7
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цінностей, створення ідеологічної платформи здоров’язбереження.
Така ідеологія постає як принцип організації і розвитку
світу – цілісної економічної, соціокультурної і політичної
суперсистеми, стиль у політиці, за якого певне питання розглядається і вирішується у контексті загальнолюдських проблем здоров’язбережного значення, що потребують для свого
розв’язання спільних зусиль.
Розуміння здоров’я як найбільшої цінності повинно привести країни до нового формату політичних відносин.
Політичні погляди на цілі та наслідки змін у системі охорони
здоров’я залежать від цінностей, які лежать в основі поглядів
і рішень. Неупередженої, об’єктивної оцінки стану суспільства та перспектив його розвитку, яка б зумовила вибір оптимальної політичної стратегії здоров’язбереження, слід очікувати лише від політиків.
Варто зауважити, що тривога навколо здоров’язбереження
не позбавлена соціального сенсу. В Україні замовчувати проблему відсутності політики здоров’язбереження неможливо з
якихось політичних чи ідеологічних мотивів. Адже створюється глобальний світопорядк, в умовах якого здоров’язбереження задає темпоритм саморганізації та сталість функціонування нового типу соціальних відносин.
Тому виникнення філософії здоров’язбереження на основах цінності здоров’я є закономірним результатом розвитку
України, особливо враховуючи її перехід у людиноцентричний вимір, зміну ситуації буття і становлення нового типу
людини в сучасному світі постмодерну. Останній змінює систему діяльності, адаптацію і життя в якісно інших умовах.
Осмислюючи наслідки своєї діяльності, як ірраціональної,
так і раціональної, людина опинилася в ситуації, неадекватній її очікуванням, з якою вона не може знайти точки дотику.
Для формування здорового суспільства потрібно, щоб
більшість його членів усвідомлювали ідеологію збереження
здоров’я, а соціально-політична, наукова та освітянська еліта
стала фундатором соціальних норм, призначених зберігати
здоров’я.
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Насамперед саму ідеологію здоров’язбереження слід розуміти як специфічну форму свідомості та самосвідомості, її
структуру – як результат саморозвитку систем політичних
поглядів, як інтерпретацію специфічної соціальної реальності політика – здоров’я в ціннісно-світоглядному вирішенні.

9

Розділ 1

Теоретико-методологічні засади
дослідження політики
здоров’язбереження
1.1. Здоров’язбереження як глобальна проблема
людства
Нині більшість країн світу стоять перед серйозними проблемами в галузі охорони здоров’я, які пов’язані з демографічними й епідеміологічними зрушеннями, посиленням
соціально-економічної нерівності, дефіцитом ресурсів, розвитком технологій і потребами населення, які постійно зростають. Ці проблеми особливо загострилися в умовах сучасної
економічної ситуації. Саме тому експерти ВООЗ, у співпраці
з представниками сфери охорони здоров’я європейського
регіону, закликають керівництво країн до запровадження
державних програм збереження здоров’я населення та
доступності послуг в умовах економічної кризи.
Світова спільнота робить спроби об’єднати зусилля задля
подолання глобальних проблем, спрогнозувати майбутнє
людства, уникнути загроз його існуванню.
Глобальні проблеми стосуються життєвих інтересів усього
людства, набувають всесвітнього характеру, а їх вирішення
має забезпечити подальший суспільний прогрес. Це проблеми природничого, науково-технічного, соціально-політичного характеру, що вимагають вирішення об’єднаними зусиллями всього людства, а не в місцевому чи регіональному масштабі.
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Існує велика кількість грунтовних, наукових публікацій
різного спрямування, що висвітлюють дану проблематику.
Це, зокрема, такі науковці як Т. Гордієнко [81, с. 12-15.],
П. Грицишин [92, с. 17-18], О. Драган [116, с. 3-6], А. Качинський [157, с. 24-26], С. Літвак [201, с. 44-45], В. Московська [236,
с. 67-70], О. Мороз [231], В. Приміський [308, с. 9-15], А. Соколов [432, с. 67-68], А. Степаненко [456, с. 8-9], І. Синякевич
[417, с. 61-68], Н. Свояк [403, с. 14-15], В. Савченко [399, с. 192200], Ю. Саталкін [309, с. 16-20], О. Усатенко [479, с. 17-18],
Н. Хижнякова [494, с. 181-188], Т. Хребтова [498, с. 10-11] та ін.
Свою оцінку екологічних збитків екосистем на основі
енергетичних показників дають Я. Дідух, В. Расевич, С. Гаврилов, У. Альошкіна [263, с. 62-74], основи методики комплексної оцінки екологічності систем навколишнього середовища описують Т. Козуля, Д. Шаронова, Д. Ємельянова,
М. Козуля [259, с. 17-26]. А. Шевцов виділяє такі загрози:
1) загрози природного характеру (об’єктивні) − ресурсний та
енергетичний дефіцит, глобальні зміни клімату, пов’язані з
руйнуванням озонового шару атмосфери, дією «парникового
ефекту», перегрівом планети й іншими факторами; 2) конфлікти світового масштабу (суб’єктивні з позицій цивілізації) – цивілізаційне протистояння, насамперед між християнським і мусульманським світом, що може призвести до масштабного конфлікту, а в подальшому – до деградації
цивілізації; 3) розповсюдження ядерних технологій і зброї
масової ураження, небезпека оснащення такою зброєю терористичних організацій, дії яких контролювати практично
неможливо; 4) глобальна терористична мережа; 5) формування нових центрів сили й боротьба між ними за лідерство;
6) бідність у країнах третього світу, погіршення становища
середнього класу в країнах «золотого мільярда», що може
викликати глобальні соціальні протести [513].
Серед природних катастроф на планеті найбільшу загрозу для людського життя несуть землетруси, урагани, паводки
та зсуви грунтів. Такого висновку дійшла ООН, проаналізувавши індекс ризику смертності від стихійних лих. Найнижчий індекс ризику смертності зафіксовано в Гренландії,
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Данії, Естонії та Фінляндії. Найгірші показники – в Бенгальському регіоні, Китаї, Колумбії, Індії та Мьянмі.
Як повідомляє Deutsche Welle, індекс ризику смертності
розраховувався не лише за такими показниками, як кількість
загиблих, матеріальні збитки та вірогідність повторення стихійного лиха, й за здатністю країни впоратися з ними.
Ступінь ризику визначається тим, де живуть люди, де будуються міста, де відкривають школи і лікарні. Враховується
також суспільна свідомість, виховання та інвестиції. Але
навіть якщо всі ці заходи реалізуються, стихійні лиха не
виключені. Тому політика запобігання катастрофам, а також,
менеджмент на випадок лиха необхідні.
Індекс ризику смертності від стихійних лих допомагає
країнам оцінити ступінь небезпеки і розставити правильні
пріоритети в запобіганні катастрофам. Наразі на планеті
немає жодної країни з нульовим ступенем ризику. Тому запобігання стихійним лихам є загальною справою для всіх. Для
України індекс ризику смертності становить «4» за десятибальною шкалою. Серед небезпек експерти виділяють повені
(індекс ризику смертності – «4»). Загроза землетрусів або зсувів – мала (1 і 2 бали відповідно) [255].
Варто звернути увагу на загрозу, яку може становити для
людства штучний інтелект [58]. Вчені Центру вивчення
існуючих загроз (Centre for the Study of Existential Risk) займаються вивченням ключових подій в технологічному розвитку
людства, оцінюючи загрози людству, що можуть призвести
до його деградації і повного зникнення [162].
Це питання стало предметом обговорення і на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у 2016 р. Позиція
учасників форуму зводиться до того, що світ не готовий до
четвертої промислової революції, адже, окрім природоохоронних проблем, вона залишить на межі бідності 5–7 млн.
людей [387].
Нині найнебезпечнішими для людства є політичні
проблеми: а) війни, гонки озброєнь в глобальному масштабі;
б) економічне і політичне протистояння Сходу і Заходу,
Півночі та Півдня; в) регіональні релігійні та військово-полі12
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тичні конфлікти в Європі, Азії та Африці. На друге місце
ставлять екологічні проблеми: знищення природних ресурсів, забруднення довкілля, збіднення генофонду Землі [276].
Демографічні проблеми в різних регіонах світу надто різноманітні. Для країн третього світу характерний «демографічний вибух», а в розвинених країнах спостерігається старіння і депопуляція населення. Численні соціальні проблеми
(охорона здоров’я, освіта, наука і культура, соціальне забезпечення) вимагають для свого вирішення значних коштів і підготовки кваліфікованих спеціалістів. За останні два десятиліття найбільших успіхів людство досягло у розв’язанні глобальних економічних проблем – сировинної і енергетичної.
Проте у багатьох регіонах світу ці проблеми, як і економічна
проблема − продовольча, є дуже гострими. Дедалі більшої
актуальності набувають такі міжгалузеві проблеми, як освоєння Світового океану та космосу, а також проблеми народонаселення, виснаження природних ресурсів, забруднення
навколишнього середовища, які можна розглядати у кількох
аспектах: забруднення атмосфери, «парниковий ефект»,
зменшення концентрації озону в стратосфері (особливо над
полярними і приполярними районами, що отримало назву
«озонових дір»); для тих регіонів світу, де електроенергетика
базується на спалюванні великої кількості вугілля, є проблема
«кислотних дощів»; забруднення гідросфери та підземних
вод; забруднення нафтопродуктами океану; широке використання в господарстві й побуті виробів із пластичних синтетичних матеріалів; деградація земель; сировинна та енергетична проблеми [67].
Епідемії інфекційних хвороб і формування стійкості до
ліків – це головні пандемічні загрози для здоров’я в найближчі роки. Про це заявили учасники Всесвітнього економічного
форуму, що проходив у Давосі 2015 р. Епідемія лихоманки
Ебола, що забрала життя понад 8,8 тис. осіб, пішла на спад.
Але спалах лихоманки продемонстрував, що систему раннього виявлення інфекційних захворювань треба вдосконалити,
оскільки урбаністичний стиль життя та подорожі сприяють
появі нових епідемій.
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Найбільш загрозливим інфекційним захворюванням найближчих років експерти назвали грип. Іншою глобальною
проблемою є формування резистентності до антибіотиків та
інших ліків у збудників багатьох захворювань (зокрема,
туберкульозу, гонореї і малярії). Це загрожує їх переходом у
категорію невиліковних [30].
Новий коронавірус MERS-CoV є головною загрозою людству. Про це заявила голова ВООЗ Маргарет Чен, виступаючи
на закритті 66-ї сесії Асамблеї ВООЗ 20–27 травня 2013 р. у
Женеві. Чен відзначила, що вірус поширюється швидше, ніж
учені накопичують наукову інформацію про нього, і це
викликає головне занепокоєння. Ситуація вимагає солідарної
міжнародної реакції. Заступник голови ВООЗ Кейджі
Фукуда, у свою чергу, констатував, що світ не готовий до
можливого спалаху пандемії вірусного захворювання. Втім
стало відомо про перший смертельний випадок внаслідок
зараження коронавірусів у Франції. Таким чином, починаючи з вересня 2012 р. зараження MERS-CoV підтверджено у
44 осіб, 23 з яких померли [44].
Також небезпеку становлять трансмісивні хвороби −
інфекційні захворювання, переносниками збудників яких є
кровосисні комахи та інші представники типу членистоногих [303].
Серед загроз вчені виділяють також сонячні бурі (найменші хиби в роботі гігантського термоядерного реактора –
Сонця можуть призвести до того, що на нашій планеті може
просто стати або надто холодно, або надто спекотно для підтримки життя і необхідних інгредієнтів для нього, а саме
придатної для дихання атмосфери і води в рідкому стані);
гамма-сплески (масштабні космічні викиди енергії у віддалених галактиках); супервулкани (яких на Землі близько 20, що
можуть змінити клімат і привести до найстрашніших наслідків); глобальну пандемію; виснаження ресурсів; «сірий слиз»
(молекулярну нанотехнологію, яка має здатність самовідтворюватися і яка не підкоряється людині); ядерний голокост; невігластво та неуцтво в поєднанні з пасивністю і лінощами [284].
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Дослідження від Global Challenges Foundation визначило
12 ймовірних і найнебезпечніших подій, які можуть привести
до загибелі цивілізації: падіння астероїда, вірогідність
0,00013%; виверження вулкана, 0,00003%; глобальна пандемія,
0,0001%; ядерна війна, 0,005%; різкі кліматичні зміни, 0,01%;
синтетична біологія, 0,01%; нанотехнології, 0,01%; невідомі
наслідки, 0,1%; екологічний колапс, глобальний крах системи, майбутній «поганий» уряд, штучний інтелект – вірогідність 0–10% [62].
Група експертів ООН на зустрічі в Йокогамі зробила жорстке попередження щодо впливу змін клімату та глобального
потепління на врожайність, доступність прісної води, ризики
повеней, посух і лісових пожеж. Вони також оцінили втрати
від клімату для світового ВВП [121]. Б. Обама назвав зміни клімату найсерйознішою загрозою людству, яку неможливо
заперечувати або ігнорувати [250].
Науковці склали карту вимирання людства, згідно з якою
Україна вимре у проміжку від 3000 до 3299 р., а Росія – у
2888 р., тобто через 800 років. Вчені пояснюють, що прогноз
вимирання тих чи інших країн спирається на так званий чистий коефіцієнт відтворення населення – середнє число дівчат, народжених за все життя середньою жінкою в тій чи
іншій країні і які дожили до кінця репродуктивного періоду
за даних рівнів народжуваності й смертності. Приблизно у
120 країн світу цей коефіцієнт більший за одиницю, тобто з
кожним поколінням зростає не просто кількість жителів, а
кількість дівчат, і вимирання такій країні не загрожує. За
даними науковців, більшість цих країн – у стані розвитку, із
загальним високим рівнем народжуваності, проте є й цілком
розвинені, такі, як Ірландія, Ізраїль, Нова Зеландія. У 73 країнах він менший за одиницю, тобто рано чи пізно жінок у
такій країні не залишиться, а самовідтворюватися без них
населення не зможе.
Науковці отримали дату, коли помре остання жінка країни і самовідтворення населення припиниться (в переліку
таких, що вимирають, опинилися Росія, ОАЕ і більшість
країн Заходу, але також Тринідад і Тобаго, В’єтнам і М’янма).
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За словами дослідників, карту було складено, виходячи з
останньої дати – смерті останньої жінки.
10 країн, які вимруть раніше за всіх – Макао (2628 р.),
Гонконг (2740 р.), Боснія і Герцеговина (2770 р.), Росія (2888 р.),
Мальта (2908 р.), Словаччина (2957 р.), Сингапур (2978 р.),
Румунія (3074 р.), Угорщина (3104 р.), Україна (3200 р.).
10 країн, які вимруть найпізніше: США (177773 р.), Віргінські о-ви (15787 р.), Сент-Люсія (15176 р.), Туніс (14898 р.),
Франція (12519 р.), Південна Корея (9955 р.), Азербайджан
(8759 р.), Австралія (8602 р.), Антильські о-ви (7984 р.),
Норвегія (7977 р.) [155].
Серед глобальних проблем, які загрожують існуванню
людства, зникнення бджіл на планеті, що може посилити
продовольчу кризу. Як писав А. Ейнштейн, якщо бджоли
вимруть, то через чотири роки після цього вимруть і люди.
Відомий соціобіолог, професор Гарвардського університету
Е. Вілсон стверджує, що резерви біосфери досить обмежені, а
головне – їх неможливо поповнити. Це стосується переважно
запасів води та їжі. За його словами, максимум, що зможе
витримати наша планета, це 10 мільярдів людей.
Глобальне потепління, на думку вчених, може стати причиною підвищення рівня смертності у літній період у всьому
світі. Дослідники Школи екологічного здоров’я при Гарвардському університеті вважають, що до 2100 р. середня температура на Землі збільшиться з 1,7 до 4,9 градуса за
Цельсієм.
Кліматичні зміни, за даними гарвардських експертів,
стали причиною смерті більш як 6,5 мільйона американських
громадян з 1989 р. по 2000 р. у 50 різних містах США.
Сильні перепади температурного режиму призвели до
негативних наслідків і в Європі – 35 тисяч людей померли від
європейської спеки 2003 р. Учені Колумбійського університету в результаті дослідження отримали дані, які показують, що
глобальне потепління у майбутньому призведе до масштабнішого розповсюдження інфекційних захворювань, а також
до перенесення подібних захворювань зі спекотних широт у
регіони з помірним і холодним кліматом [66].
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Історія людства свідчить, що унікальність людини як біологічного виду полягає не тільки в абстрактному розумінні
дійсності та свідомій і творчій діяльності, а й у тому, що,
перебуваючи на найвищому щаблі еволюції біосфери, людина увійшла в суперечність із природним світом, різко виділившись із нього й перетворившись на руйнівний суб’єкт,
який перебуває в перманентному стані війни з природою і
собі подібними [141, с. 15].
Тому невирішеність перелічених проблем ставить під
загрозу життя людини і її здоров’я. Гармонійний розвиток,
стабільність людства залежать насамперед від його здоров’я,
адже спрямованість на здоровий спосіб життя – невід’ємна
риса особистості. Вона не може не турбуватися про підтримку високого рівня свого здоров’я, а це означає, що обов’язково прагнутиме, аби безпосереднє середовище її проживання
було здоровим – екологічно, соціально, морально. Тому
обов’язок кожного члена людської спільноти – підтримувати
і зміцнювати здоров’я людства – фізичне, розумове, моральне, соціальне. А оскільки здоров’я людства загалом залежить
від здоров’я природи, то турбота про здоров’я біосфери –
імперативна мета людства, найважливіший людський
обов’язок. Здоров’я є одним з феноменів, що визначають специфіку сучасного стану суспільства в його русі до історично
нового стану. З такої позиції виходили майже 150 світових
лідерів, які зібрались у Ле Бурже 30 листопада 2015 р. на
Кліматичний саміт. Останній став майданчиком для політичних перемовин щодо зменшення викидів у атмосферу між
п’ятьма державами – США, Китаєм, Росією, Бразилією та
Індією, що найбільше забруднюють планету [164].
Таким чином, у світі відбувається своєрідна трансформація життєвих стандартів, зразків поведінки і потреб під впливом глобальних проблем. Їх вирішення належить до виключної компетенції держав і вимагає широкого міжнародного
співробітництва, позаяк жодна держава, якою б сильною вона
не була, не в змозі вирішити їх самостійно [913, с. 158].
Здоров’я – це індивідуальна й суспільна цінність. Немає
важливішого загальнонаціонального завдання, ніж поліп17
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шення здоров’я населення. Здоров’я населення треба розглядати як індикатор суспільних змін. Ослаблення фізичного
здоров’я людей та удосконалення медичних технологій,
збільшення населення Землі і падіння народжуваності в
постіндустріальних регіонах, зростання психічних аномалій
та розвиток культури – усе це утворює дуже крихкий, ненадійний баланс.
Виходить, що тільки люди чи їх об’єднання (групи) здійснюють трансформації, виходячи із своїх цілей, інтересів,
рівня пізнання і вміння, організованості або дезорганізованості. Жодні зовнішні сили без людей здійснити трансформації не можуть. З цього випливає, що відповідальність за
тривалість життя та збереження здоров’я лежить на самих
людях. І людина або група людей можуть регулювати або
передбачити результати трансформації.
Не можна не погодитися з Р. Нифантовой і К. Кожевниковим, що проблема людини, її майбутнього – основна з
усіх проблем, які поставали перед людством протягом тисячоліть його історії. Людина виступає в єдності соціальних і
біологічних якостей і орієнтує наукове пізнання на більш
широкі підходи до цілісності людини як «самоцілі історії».
В сучасний період розвитку суспільства при прискорених
ритмах і темпах соціального часу категорія здоров’я набуває
багатопланового змісту [243].
Розуміння здоров’я як найбільшої цінності повинно привести країни до нового формату політичних відносин.
Політичні погляди на цілі та наслідки змін у системі охорони
здоров’я залежать від цінностей, які лежать в основі поглядів
і рішень. Неупередженої, об’єктивної оцінки стану суспільства та перспектив його розвитку, яка б зумовила вибір оптимальної політичної стратегії здоров’язбереження, слід очікувати лише від політиків. Адже нині особливо гостро постала
необхідність зростання політичної свідомості, формування
нової політичної культури, а відтак підвищення рівня політичних знань широкого загалу, вдосконалення системи охорони здоров’я.
Термін «цінність» означає належне і бажане, на відміну від
реального і дійсного. Цінності, таким чином, відповідають на
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питання, що є бажаним, яким щось має бути. Саме ціннісні
орієнтації є важливими елементами внутрішньої структури
особистості, сформованими і закріпленими життєвим досвідом індивіда в процесі його складної соціалізації і соціальної
адаптації. Це – складний і багатоаспектний процес, коли
людина вчиться і вміє відрізняти справжнє від удаваного,
недосконалого і, врешті, займає активну життєву, громадську
позицію [181, с. 62].
Оскільки система цінностей є однією з основних характеристик особистості, то, спираючись на неї, людина демонструє внутрішню готовність до тих чи інших дій з метою
задоволення потреб, запитів чи інтересів. Цінності слід вважати індикатором того, що можна очікувати від індивіда, на
досягнення яких цілей він спрямовує свої зусилля, які об’єкти
для нього найбільш значущі. Інакше кажучи, вивчивши цінності, які поділяє індивід, можна встановити спрямованість
інтересів, потреб, запитів особистості, її соціальну позицію та
рівень духовного розвитку [436, с. 184].
Політичні цінності є орієнтирами та регуляторами політичної свідомості, політичних відносин і практик. Однак їх
вплив на свідомість і поведінку громадян може бути різним
на певних етапах суспільного розвитку [104, с. 232-233].
Політичні цінності існують у вигляді принципів, ідей,
цілей (наприклад, гуманізму, справедливості, демократії, свободи, порядку тощо). Ці принципи й цілі можуть бути різною
мірою словесно виражені й теоретично оформлені. Різною є і
питома вага емоційного та образного компонентів. Поєднання політичних цінностей утворює політичні ідеології.
Політична ідеологія є теоретично оформленою ієрархією
політичних цінностей. В ідеології соціальні групи намагаються обґрунтувати загальноприйнятість своїх політичних
цінностей, довести їх суспільну значущість. Боротьба ідеологій – це боротьба за ціннісні орієнтації людей [192, с. 31].
Цінності та ідеали являють собою глибинні шари культури суспільства, органічний результат його історичного розвитку, формуються протягом століть, а то й тисячоліть. [404,
с. 75]. Нині у науковій літературі існує позиція, відповідно до
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якої слід розглядати не політичні цінності, а їх місце і роль у
практичній політиці. Іншими словами, цінності в політичній
діяльності ідентифікуються з моральними або соціальними
цінностями, які регулюють поведінку людей у політичній
сфері [127, с. 201].
О. Коляса вважає, що політичні цінності інституалізовані в
політичних інститутах. Залежно від етапів розвитку суспільства набір таких цінностей має варіативний характер, зміни
залежать від кількісного показника змін у системі цінностей
індивідів. Визначення поняття політичних цінностей зводиться до наступного: відкладені, зафіксовані, соціально
перевірені й прийняті життєво значущі символи – основи
людського буття, суть яких полягає в оцінці рівня й форми
політичної свободи, перспектив її розвитку та вдосконалення
[172, с. 101].
Під політичними цінностями П. Сліпець розуміє об’єкти,
ідеї, явища і процеси політичного життя, а також їхні властивості, що покликані задовольняти соціальні потреби й інтереси індивіда. Щоб стати орієнтирами та цілями суспільства,
політичні цінності потребують обґрунтування, доказів своєї
істинності, своєї універсальної прийнятності. Автор виділяє
підходи до обґрунтування цінностей взагалі й політичних
зокрема. Перший – натуралістичний. При цьому підході цінності виводяться насамперед з природи людини.
Відбувається апеляція до потреб людини. Але, як вказує
П. Сліпець, такий підхід не дає остаточного розв’язання проблеми, оскільки проблеми людей мінливі та суперечливі; на
додаток вони самі потребують обґрунтування та виправдання. До натуралістичного варіанту належить і обґрунтування
цінностей, виходячи з потреб функціонування суспільства.
Але останній, як і потреби людини, піддаються різному тлумаченню. Другий підхід – інституційний: цінності обґрунтовуються шляхом освячення певним безумовним авторитетом.
Однак ті чи інші положення релігії часто суперечать одна
одній. А наука також неоднозначна у своїх висновках. Третій
підхід – інтуїтивний: відмова від раціонального обґрунтування цінностей (завдання науки вбачається лише у визначенні
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наявного змісту цінностей). Четвертий підхід – діалоговий:
зміст цінностей виявляється шляхом постійної дискусії між
різними зацікавленими суб’єктами, засобами взаємного з’ясування й узгодження позицій [430, с. 76-77].
У політичній сфері здоров’я можна розглядати крізь призму гуманістичних цінностей. Гуманізм – поняття інтегративне, ядром його є людина. Проблема взаємовідносин індивід – суспільство є центральною в цьому визначенні.
Гуманістичні цінності – це певні переконання, уявлення,
норми та принципи, засновані на уявленні про людяність та
спрямовані на благо людства. Гуманістичні цінності включають чимало загальнолюдських моральних засад, серед яких
найбільш значущими для політичної науки є: людське життя,
права людини, законослухняність, колективізм/індивідуалізм, патріотизм, справедливість, свобода, рівність тощо.
Якщо розглядати цінність у межах гуманістичного світогляду, то головною її ознакою є наявність позитивних для людини якостей, властивостей, можливість використовувати цю
цінність на благо людини, або її здатність поєднуватися з
позитивними якостями індивіда. Позитивними для людини,
з точки зору гуманістичного – на відміну від політичного чи
релігійного – світогляду, вважається все те, що сприяє земному життю, покращенню його умов тощо. Таким чином, сфера
гуманістичних цінностей складається: з того, що визнається
цінним із позицій людяності; з того, що є людяним та позитивним в самій людині; з того, що визнається цінним у вигляді комбінації нейтральних та позитивних якостей людей
[405, с. 71].
Інша позиція зводиться до того, що здоров’я належить до
суспільних благ і тому становить соціальну цінність. Проте
ця цінність не має універсальних рис. В основі рішень у політиці охорони здоров’я лежать певні ціннісні орієнтації, що
спираються на різні, почасти суперечливі філософські теорії,
які дають змогу осмислити альтернативні пріоритети й те, як
визначають проблеми під час формування та здійснення
політики громадського здоров’я. Зокрема, Т. Семигіна розглядає три філософські концепції – утилітаризм, лібералізм
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та комунітаризм, котрі відрізняюся за тим, як вони: 1) визначають певні поняття (благо, добробут, права тощо); 2) надають ваги певним цілям, зокрема, цілям, засобам та наслідкам
політики охорони здоров’я [406, с. 105].
З погляду теорії улітаризму, яку пов’язують з ім’ям
Є. Бентама, можливості всіх для того, щоб бути здоровим,
рівні, максимізація здоров’я населення спрямована на досягнення кожним найвищого можливого рівня здоров’я [406,
с. 106]. Ліберальні підходи в політиці охорони здоров’я асоціюються з позицією тих сил у політиці, які обстоюють ідею
забезпечення прав людини через політико-правове регулювання [406, с. 108]. Комунітаристські підходи в політиці охорони здоров’я ґрунтуються не на результатах або правах, а
радше на властивостях людей і суспільства. На відміну від
утилітаризму, зосередженого на наслідках, та від лібералізму,
стурбованого передумовами, комунітаризм сфокусовано на
тому суспільстві, яке створюється. Прихильники цієї філософської доктрини виходять із того, що люди не ізольовані
одне від одного. Тому в комунітаризмі одиницею аналізу стає
не індивід, а ціле суспільство. Права й очікування суспільства, громади, групи важливіші за права і життєві плани
конкретного індивіда [406, с. 112].
В окрему групу слід виділити прихильників культурнорелігійного підходу у формуванні цінності здоров’я. Як
зазначає О. Онищенко, із минулого та теперішнього часу в
майбутнє передаються і продовжують слугувати насамперед
загальнолюдські цінності. І в культурі, і в релігії, і в національній ментальності до них насамперед належить гідність і
свобода особи, благополучна родина, людинолюбна і природоохоронна моральність, мирне співіснування, взаєморозуміння і співпраця. Це – загальний внесок культури, національних менталітетів і релігій в майбутнє. І, конструюючи
моделі нової цивілізації, в них беззастережно слід було б
закладати саме такі цінності [254, с. 68]. Таку позицію підтримує і А. Сабері, вважаючи: якщо не взяти до уваги духовні
потреби людини і релігійну складову в організації політичних, економічних і культурних відносин, це стане подвійним
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злом великою несправедливістю щодо людського індивіда
[396, с. 25-32].
З точки зору системного підходу, релігія являє собою
складне соціальне явище, котре можна розглядати як самодостатню цінність, якій притаманні структурність та ієрархічність певним чином пов’язаних елементів. При цьому
релігійний фактор у міжнародних відносинах розглядається
як система, що постає у трьох вимірах: змістовному, часовому, просторовому. Спробуємо визначити основні фактори,
що вплинули на формування цінності здоров’я.
Серед перших цивілізаційних ойкумен, які сформувалися
в соціокультурні системи зі своїми специфічними релігійносвітоглядними особливостями, можна виділити кілька культурно-цивілізаційних блоків:
1) китайсько-конфуціанський (Китай, Японія, В’єтнам,
Корея, Тайвань, Гонконг), в основі вчення людина фізично і
морально сильна, в основу її виховання закладені вольові
якості. Така людина вміє управляти собою і своїми емоціями
[491, с. 237]. Приблизно в той же час поряд з конфуціанством
виникає даосизм. У центрі уваги якого, не соціально-етичні й
політичні проблеми, а натурфілософія і проблеми взаємозв’язку людини з природою, космосом. «Досконаломудрий»
ідеал людини у даосизмі суттєво відрізняється від ідеалу конфуціанців. Досконаломудра людина дотримується «природності», а основним принципом її життя є принцип недіяння.
«Природність» людини полягає у здатності звільнитися від
зайвих, надмірних, а тому і неприродних бажань і пристрастей (від жадоби слави, багатства, влади, злоби, заздрощів
тощо). Проте досягти цього можна не завдяки виконанню
морального обов’язку, не шляхом приборкання природного
в людині, а навпаки, через його вияв. Природне в людині є
втіленням Дао, універсального космічного закону, тому це не
зло, з яким потрібно боротися. Злом скоріше є конфуціанські
правила і норми моралі, ці штучні засоби впливу на людину
[22, с. 169-170];
2) індо-буддистсько-мусульманський (Індія, Пакистан,
Південно-Східна Азія), Буддизм вчить робити добрі вчинки
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очищати та розвивати розум. Мета цих практик – покласти
край стражданням та досягти згасання жадоби, злостивості та
хибних поглядів, досягаючи при цьому Пробудження. Для
Буддизму характерна медитація, що фундаментально пов’язана з двома темами: трансформування розуму та використання його для дослідження себе та інших явищ [381, с. 51–52];
3) арабо-мусульманський (Центральна та Південна Азія).
Основою ісламу є монотеїзм, тобто віра в єдиного богаАллаха, який створив небеса і землю, і волею якого вчиняється виключно все в світі. Дуже велика увага в ісламі приділяється обов’язкам віруючих. До цих обов’язків належить
насамперед віра в єдиного бога і те, що Мухаммад є його пророком. Ці закони спущені з неба у чистій книзі – великому
Корані, й людський розум не має ні сили, ні компетенції, щоб
змінити їх [79, с. 23].
Другим фактором формування цінностей слід назвати
США. Так, Ф. Джеймісон, розглядаючи питання глобалізації,
робить акцент на процесі американізації і формуванні цінностей під впливом американської культури [722, с. 54-77].
Дж. Бязрова наголошує, що в процесі глобалізації у сфері
культури саме США нав’язує свої цінності всьому світу [23,
с. 62-70]. С. Хантінгтон, описуючи динаміку сучасних міжнародних відносин і можливі конфлікти західних та незахідних
країн, незважаючи на усвідомлення унікальності кожної
цивілізації і визнання їх прав на самовизначення, не піддає
сумніву верховенство західних цінностей і моралі [490]. Група
дослідників, зокрема Е. Мартинюк, О. Никитченко, О. Гольд,
зазначають, що форми американського впливу різноманітні:
карго-культи, місіонерська діяльність, консюмерні релігії,
матеріальна підтримка одновірців тощо. Взагалі пропаганда
американського світогляду, способу життя, якими б заходами
вона не проводилася, має релігійний зміст, позаяк ставлення
до релігії зрештою є однією із складових аспекту американізації [210, с. 81]. Вчені переконані у впливі одного з конвергентних процесів сучасного релігійного життя – американізації на інші тенденції релігійного відтворення суспільства
акселерацію, актуалізацію есхатології, вельтізацію, віртуалі24
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зацію, глобалізацію, консюмерізм, ревівалізм, харизматизацію тощо.
Третій фактор – це Європа та її цінності. Європа постає не
стільки географічним, скільки ціннісним поняттям, адже
європейські цінності є основою ліберально-демократичних
інститутів західноєвропейського простору. Європа дала людству світську філософію, християнство в якості світової релігії, релігійну терпимість, толерантність до переконань інших
людей та інших цінностей.
В умовах глобалізації й прискорення суспільних процесів
актуальність фактора гуманістичного релігійного типу лідера посилюється. Сучасна світська й релігійна (більш за все
християнська) еліта розуміє, що демократизація релігії та її
постмодерністські зміни в нестійкому поліконфесійному
європейському суспільстві – це вимога часу, а тому міжрелігійний та міжкультурний діалог сучасних лідерів як носіїв
релігійної свідомості повинен бути реальним, а не декларативним [54, с. 552].
Наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. більшість науковців
Європи вважали, що релігія повинна незабаром зникнути,
наприкінці ХІХ на початку ХХ ст. передбачали, що релігія на
початку ХХІ ст. уподібнюватиметься забобонам й сприйматиметься як сховище від страхів. Суспільство, охоплене гуманістичними ідеями «панування розуму», було впевнено, що
релігія повинна поступитися науці.
Відомо, що абсолютизація ідей дала світові два тоталітарних режими – фашистський і комуністичний, які замінили
релігію сурогатом культу. Це змусило світ змінити свої погляди на становище та роль релігії у суспільстві. Так, у доповіді
№ 9399 (2002) депутата ПАРЄ М. Бачу «Релігія та зміни в
Центральній та Східній Європі» було зазначено такі аспекти,
які змусили змінити ставлення європейської спільноти до
релігії: «Перша та Друга світові війни, які супроводжувалися
значними руйнуваннями, що охопили величезну територію:
масові вбивства скоєні тоталітарними режимами на «фабриках смерті» Аушвіц (Освенцим) та Гулаг; геноцид, жертвами
якого стали євреї, українці, вірмени та інші народи» [780].
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Тобто катастрофи, що стосуються всього світу, змусили
багатьох соціологів відмовитися від теорії про те, що людство
прямує до досконалості. А тому зрозуміло, що без релігійних
надбань і духовного розвитку науковий і технічний прогрес
заведе людство у глухий кут. Тобто знову світ звертається до
релігії [388, с. 85].
Європа «пережила» теорію секуляризації, згідно з якою
значення релігії у суспільстві загалом та для окремого індивіда зокрема зменшується в міру модернізації суспільства,
пережила періоди як потужного домінування в соціології
другої половини ХХ ст., так і стрімкої втрати позицій наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. [15, с. 31]. Розуміння людини як
найвищої цінності світобудови дало змогу політичній спільноті втілити гуманістичні цінності в документах нормативного характеру.
Наприклад, сутність цінностей, які покладені в основу
політики держав ЄС, зводяться до наступного: «Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави, а також дотримання прав
людини. Це цінності загальні для країн-членів співтовариства, яке характеризується плюралізмом, терпимістю, справедливістю, солідарністю та відсутністю дискримінації» [112].
У Договорі про Європейський Союз у версії 2009 р. відзначено: «Керуючись культурною, релігійною й гуманістичною
спадщиною Європи, з якого розвинулися загальні цінності,
що становлять непорушні та невід’ємні права людської особистості, так само, як свобода, демократія, рівність і правова
держава…» [61].
Четвертим фактором формування цінностей у світі є атеїзм та прихильники протестантської віри. За деякими оцінками, загальне число прихильників протестантської віри у світі
становить близько 325 млн осіб [138, с. 53]. Приміром, існує
низка протестантських деномінацій, для яких характерне
«священство» жінок або схвалення гомосексуалізму. В межах
ліберального католицизму, можна зустріти поблажливе ставлення до контрацепції чи абортів. Існує явище номінального
православ’я, або «православних атеїстів». В усіх цих випадках
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йдеться про «відрефлексовану релігію», підлаштовану під
норми секулярної (профанної) моралі. Саме до цих релігійних проявів секулярний «мейнстрім» демонструє постсекулярну толерантність, готовність прийняти таку «релігію» у
плюралістичний простір сучасної цивілізації [132, с. 152].
І нарешті, п’ятим фактором можна визнати нові релігійні
рухи. Здебільшого до них належать неординарні форми релігійності, що охоплюють безліч різноманітних груп людей і
соціальних мереж, які діють як усередині, так і поза традиційними церквами.
Для нетрадиційних релігій характерні такі основні ознаки,
як віра в надприродне й система зв’язків з ним, що є необхідним атрибутом будь-якої релігії. Їм притаманні еклектика,
мобільність, універсалізм, синкретизм, орієнтація на спільний містичний досвід, відкритість для послідовників різних
релігій і релігійно-філософських систем тощо. Специфічною
ознакою, притаманною певним віруючим, є сприйняття неорухів не лише як форми пошуку Бога, Абсолюту, а радше як
методу вирішення особистих проблем, прагнення психічного
й фізичного оздоровлення нетрадиційним шляхом (медитація, йога тощо) [398, с. 57]. Нині людство наблизилося до
виникнення нової духовності, в основі якої вже не віра, а
знання, орієнтоване на вивчення зовнішнього й внутрішнього світу людини в її цілісності. І в контексті нової енергоінформаційної парадигми, що перебуває в стані формування,
стає можливим виробити новий світогляд, відправною точкою якого є Людина [398, с. 61].
Наприклад, у США була створена секта, відома під назвою
«Церква Христа, Наукова». Згодом її прихильники з’явилися
в Західній Європі. Її засновником була Мері Бейкер Едді, яка
в основу віровчень поклала цілительську практику Фінеаса
Квімбі. Квімбі вважав, що хвороби криються у невидимому
світі розуму, а розумові фактори здатні спричинити потужні
зміни в організмі, спрямовані на його самооздоровлення.
Лікувати людські хвороби треба не за допомогою медицини,
а за прикладом Христа – духовним впливом. Цей метод лікування він назвав «Християнською наукою» або «Наукою здо27
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ров’я». Свої ідеї цілитель виклав у книзі «Наука про людину».
В 1875 р. Мері Бейкер Едді видала працю «Наука про здоров’я», де від імені пророка описує, як можна позбавитися
хвороб і стати здоровим [499].
Нові релігійні рухи в Україні мають досить широке представництво. Релігієзнавці називають «Міжнародну християнську місію», «Християнську місію «Емануїл», «Армію спасіння», «Церкву Христа святих останніх днів», «Християнську
церкву «Калварі Чапел», «Євангельську церкву США»,
«Біблейську баптистську церкву», «Церкву «Скелі»,
«Вогняний кущ» тощо. Частина нехристиянських об’єднань
виникла безпосередньо в Україні або була занесена сюди з
Росії, як, наприклад, спілка християнської міжконфесійної
згоди «Логос», «Собор євангельських церков», «Церква
Богородиці». Нові релігійні рухи східної орієнтації в Україні
представлено переважно різними відгалуженнями неоіндуїзму: «Міжнародне товариство свідомості Крішни», місія
«Світло душі», товариство «Шрі Ауробіндо», «Товариство
ведичної культури», міжнародне товариство «Всесвітня чиста
релігія», Київський центр «Шрі Чінмоя» [80, с. 52]. В основі
цих рухів ідея нового віку – якісно іншого періоду в розвитку
людства, на відміну від попереднього, – невдалого, «пропащого» в багатьох сенсах. Як певне ідейне поєднання традицій
Сходу й Заходу течії пропонують людству цілісні перспективи його буття в єдності тілесного, духовного і ментального. Ці
засади оформляються в певні концепції, теорії про сутність
людського існування, яка вбачається в пробудженні в людині
вищого «Я». Для реалізації цієї мети використовуються
нетрадиційні способи і методи трансформації людської свідомості, поліпшення стану здоров’я як фізичного, так і психічного, освоюються різні практики езотеричних або духовних традицій тощо.
Наприклад, характерною рисою релігійних рухів Росіїї
стала спроба сплаву політеізму (східні культи) і монотеізму
(авраамічна традиція), що привело до актуалізації пантеїстичних мотивів – «все єдине». Звідси акцент на екологічній
проблематиці й здоровому способі життя, що явно або латен28
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то притаманні всім нетрадиційним релігійним рухам. Як
приклад можна навести використану в ідеології нью-ейдж
концепцію «Геї-Землі» (Лавлок-Маргуліс). В якості її російських аналогів можна розглядати концепції «російського космізму», в тому числі природничо-наукові підстави вчень
К. Ціолковського, В. Вернадського, А. Чижевського, А. Опаріна. Практично квазірелігійним втіленням цих ідей на
російському грунті став месіанський рух Порфірія Іванова
«Детка», що виник ще в радянські часи. В якості інших, більш
сучасних прикладів можна назвати рух «Звенящие кедры
России», що виник на основі праць Володимира Мегре
(В. Пузікова), і організацію «Рух білих екологів» [128].
Cвітова спільнота загалом уже визначилась у ставленні до
феномена новітніх релігійних течій. У кожній країні в силу її
традицій і закономірностей історичного розвитку сформувалися свої концепції ставлення до нетрадиційних релігійних
рухів, які не є однозначно позитивними чи однозначно негативними. Так, більшість європейських країн, де існували державні релігії й державні церкви, пройшли шлях від заборони
деяких напрямів нетрадиційної релігійності до зняття цих
обмежень. Оскільки релігія дедалі більше перетворюється на
приватну справу, то усі проблеми, пов’язані з нетрадиційними релігійно-світоглядними вченнями, розв’язуються не на
державному, загальносуспільному, а на індивідуальному чи
сімейному рівні (Великобританія). Для США характерний
нейтралітет щодо нетрадиційних релігійних рухів з боку як
держави та різних державних структур, так і суспільства
загалом.
У країнах, де існує давня традиція свободи совісті (наприклад, Голландія та Швейцарія), із появою нетрадиційних релігійних тенденцій були створені різні комісії, підкомітети
(при парламентах, міністерствах охорони здоров’я, освіти
тощо) з метою вивчити висунуті проти нетрадиційних новітніх релігійних вірувань звинувачення [522, с. 156]. Очевидно,
що у формуванні й закріпленні цінностей повинна реалізуватися тріада з таких елементів, як релігія, право, демократія.
Виявлення та формалізація цінностей людства в контексті
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геокультури має загальнопланетарний характер і безпосередньо стосується розв’язання глобальних проблем сучасного світу.
Також у рамках ціннісної проблематики доцільно визначити підхід, сформований В. Нікітенко, який грунтується на
геокультурних цінностях, зокрема їх класифікації за двома
видами ознак: перша класифікація – їх поділ на світові, регіональні й національні геоцінності; друга – їх приналежність
дев’яти гілкам цивілізаційного поділу планетарної спільноти,
а саме: американській, арабо-ісламській, африканській, європейській, індуїстсько-індійській, конфуціанській, латиноамериканській, православно-слов’янській або японській [246, с.
131]. Цивілізаційний підхід розкриває цінність здоров’я через
цінності, що мають загальнолюдське значення: 1) мир, 2) екологічну безпеку, 3) «культуру миру» (доброзичливе співіснування держав світу), 4) ліквідацію тотальної бідності, 5) ліквідацію неграмотності, 6) забезпечення людства ресурсами на
тривалу перспективу, 7) збільшення тривалості життя і вирішення проблеми старіння людини, 8) вирішення проблеми
деградації земель, 9) уникнення глобальних епідемій,
10) регулювання стрімкого збільшення кількості населення
землі, 11) уникнення термоядерної війни, 12) недопущення
розповсюдження ядерних технологій, 13) ліквідація нежиттєздатних моделей виробництва і споживання, 14) обмін
науково-технічними знаннями і розширення розробки сучасних проектів, 15) співпраця держав в дусі глобального партнерства з метою збереження захисту і рекреації здорового
стану і цілісністю екосистеми, 16) визнання комплексного і
взаємозалежного характеру Землі [245, с. 132-133].
В. Нікітенко зазначає, що початок ХХІ століття відзначився
глибинними й унікальними змінами у суспільно-політичному житті планетарної спільноти, що пов’язані із широкомасштабними процесами спонтанної трансформації системи
людських відносин, цінностей і соціальних структур, загостренням суперечливості між глобалізаційними і глокалізаційними процесами, кардинальною зміною світогляду особистості й проблемою виживання людини як біологічного
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виду і головного носія планетарного розуму. Це означає, що
треба звернутися до ціннісносмислового поля планетарного
життя і проаналізувати стан і тенденції, які містять у собі
його ціннісно-смислова матриця [246, с. 266].
Відтак можна зробити висновок, що включення проблематики здоров’язбереження до політологічного дискурсу є важливим кроком у формуванні сучасного погляду на цінність
здоров’я людини, критичного переосмислювання уявлень
про можливі загрози для людства і знаходження безпечних
шляхів вирішення конфлікту «людина-природа». Сучасна
людина – продукт не тільки біологічного розвитку, а і
соціального, тому фактори, що впливають на здоров’я треба
розглядати з соціокультурної точки зору.
Сучасні темпи розвитку суспільства висувають високі
вимоги до людини й обсягу її діяльності, фізичного й духовного потенціалу. В системі загальнокультурних цінностей
високий рівень здоров’я людини багато в чому залежить від
освоєння нею решти цінностей, це є основою, без якої сам
процес розвитку людини малоефективний. Здоров’я є досить
складним предметом для наукового аналізу. Переплетені
суб’єктивні і об’єктивні сторони життєдіяльності людини.
Об’єктивні характеристики здоров’я завжди виражені у
суб’єктивній, навіть віртуальній формі.
Феномен здоров’язбереження виникає як результат
нагальної потреби суспільства зберегти життя людини як
найбільшої соціальної цінності. Мова йде про зміну парадигмальних засад розвитку філософії здоров’я у зв’язку з тим, що
ціннісний контекст повністю змінює її соціокультурне наповнення і з погляду суспільства, і з погляду особистості. Таким
чином, для того, щоб здоров’я стало політичним і соціальним
пріоритетом, потрібні фундаментальні переміни філософії
суспільства.
Її становлення обумовлене сучасними соціокультурними
та економічними потребами суспільства, що диктують необхідність наявності у людей базового рівня готовності та здатності протистояти небезпекам, робити вибір, критично мислити, оцінювати. Тобто – берегти своє здоров’я.
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Іншими словами, у них має бути сформована певна здоров’язбережна культура, що забезпечує здійснення взаємодії
не тільки на міжособистісному рівні, але й у відкритому суспільстві.
В період зміни цінностей виникає необхідність цілеспрямованої політики щодо формування здорового способу
життя людини, виховання у підростаючого покоління соціальної відповідальності за власне здоров’я. Роль політики в
цьому процесі полягає у запровадженні ідеї здоров’язбереження та здоров’яформування, розуміння природи цінностей, які повинні виступати ядром культури, показником
духовного здоров’я нації.
Закладаючи цінності здоров’я в основу політики, кожна
держава таким чином продовжує існування людства. Адже
здоров’я – це природна, абсолютна життєва цінність, яка
повинна займати верхній ступінь у ієрархії цінностей серед
яких інтереси, ідеали, гармонія, краса, щастя, творчість тощо.
Кожна держава, впроваджуючи цінності, повинна розуміти
людські потреби як відносини між суб’єктом та умовами його
існування. Цінності являють собою формотворчу складову
політики. Вони є ядром важливих компонентів політичної
діяльності – політичної ідеології, політичної культури, політичної системи [912, с. 359].
Інтерпретація проблематики здоров’язбереження у межах
політичного дискурсу відкриває можливості її використання
як об’єднуючої основи перебудови основних сфер життя суспільства на засадах ціннісного підходу для само актуалізації
та саморозвитку особистості. В ідеалі найбільш ефективне
формування життєвого потенціалу особистості має здійснюватись на платформі здоров’язбереження й ні в якому разі не
за рахунок здоров’я особистості.
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Формування нової ідеології зміцнення і збереження здоров’я постає як завдання, без вирішення якого суспільство
може зазнати невідновних втрат людського потенціалу, що
негативно позначиться на економіці, добробуті, якості життя
та культурі. Це завдання є невідкладним для сучасної політичної науки, тому що здоров’я належить до першочергових,
непересічних цінностей людини. Збереження здоров’я,
дотримання здорового способу життя вважається найбільш
вагомою нормою загальної культури людини в цивілізованому суспільстві.
Ідеологія як певна система філософських, наукових,
художніх, моральних, правових, політичних, економічних,
соціологічних цінностей і знання про світ, соціум, людину
об’єктивно притаманна суспільному життю, лежить в основі
формування і розвитку суспільства й особистості. Вона дає
уявлення про місце і роль людини у світобудові, сенс її життя,
про найкращий устрій майбутнього суспільства. Ідеологічні
знання і цінності організовують, регулюють, спрямовують й
інтегрують діяльність людей в духовній, політичній, економічній, соціальній і сімейно-побутовій сферах життя, об’єднують країни з однотипною ідеологією в цивілізації, забезпечують цілісність соціосфери в цілому. Ідеологічна структура,
таким чином, є визначальним чинником розвитку всіх систем
соціосфери. Яка ідеологія, таке й суспільство, що засноване
на цій ідеології. Динамічно розвивається те суспільство, яке
має ідейний стрижень, зрозумілий кожному громадянинові. І
якщо ідеологічна структура руйнується, а замість неї нічого
не виникає, то суспільство стагнує, а потім розкладається,
перетворюючись на кримінальне утворення з деградованими
індивідами, які перебувать на стадії не лише духовного, а й
фізичного виродження [170, 38-39].
Практика доводить, що й демократичне суспільство не
може позбутися ідеології, оскільки суспільство неоднорідне.
Інша справа, що завдання і функції ідеології в демократичному суспільстві суттєво відрізняються від функцій ідеології
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репресивної системи. Провідна парадигма сучасної цивілізації полягає не в монополії на істину та ідеологічний диктат.
Сутність її у виявленні багатоманітності форм інтелектуального, духовного та політичного мислення.
Сучасна концепція здорового способу життя передбачає
відповідальність держави, громади, окремої особи за збереження і зміцнення здоров’я, оптимізацію умов праці, побуту,
відпочинку та особистої поведінки.
Здоров’я, як абсолютна людська цінність, водночас є
основним правом людини, а збереження його – найважливішим обов’язком держави й особистості [41, с. 83].
Феномен здоров’я у сучасному соціально-культурному
дискурсі на рівні політичної організації суспільства відіграє
визначну роль: здоров’ям держава переймається дедалі більше, накладаючи при цьому дедалі більше законодавчо
закріплених обов’язків на безпосередніх носіїв того чи іншого стану здоров’я. Така ситуація є зайвим підтвердженням
загальноцивілізаційної тенденції до підвищення цінності
здоров’я в її фундаментально-термінальному вимірі як
результату підвищення цінності людського життя, що знаходить відображення і в рамках політичної ідеологізації практики здорового способу життя. Поряд із цим Н. Волоненко,
О. Богатов, Ю. Кулявець, застосовуючи структурно-функціональну парадигму Парсонса, вважають, що політика відображає соцієтальний рівень цілепокладання, вказуючи загальнобажану траєкторію руху суспільних процесів. Адаптування ж
ідеології здорового способу життя як задекларованого напряму політичного регулювання відбувається за рахунок ринкових механізмів. Тому важливий аспект аналізу ідеології здорового способу життя – це розгляд її з точки зору ринкової
стратегії. У цьому випадку ціла ідея здорового способу життя,
у рамках сучасного дискурсу культури здоров’я, виступає як
певний бренд, функціонування якого здійснюється за всіма
законами ротації попиту та пропозиції [41, с. 109].
Говорячи про здоров’я нації, ми вважаємо здоровий спосіб
життя одним із напрямів державної політики. Здоровий спосіб життя можна визначити як цінність здоров’я, втілену в
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ідеології. Це та логіка, ідеологічна база, що зумовлює й уможливлює втілення цінності здоров’я у формі стилю життя. Як
ідеологія, вона знаходить відображення у політичних ініціативах, освітніх програмах і ринкових стратегіях сучасного
суспільства, позаяк є умовою функціонування та принципом
структурування практичної індивідуальної поведінки
[275, с. 111].
Аудит національних і регіональних систем охорони здоров’я нині передбачає аналіз соціально-економічних стратегій інших галузей життєдіяльності суспільства. Такий підхід
щодо забезпечення високого рівня здоров’я населення можливий при усвідомленні цінності здоров’я, тобто при панівній ідеології здоров’я людини в країні та створенні міжгалузевих механізмів забезпечення здорової життєдіяльності.
На сучасному етапі розвитку людської спільноти збереження здоров’я забезпечують усі сфери життєдіяльності за
умови, якщо вони керуються в своїй діяльності завданням,
або більш широко, ідеєю збереження здоров’я.
Ідеологія здоров’я означає, по-перше, яка питома вага здоров’я як цінності у свідомості людей, в політиці державного
управління та різних галузях діяльності; по-друге, наскільки
значущість індивідуального і суспільного здоров’я виідображена у різних формах суспільної свідомості політиці, моралі,
праві, освіті, культурі тощо.
Водночас визнання цінності й значущості здоров’я ще не
означає існування ідеології здоров’я, якщо ці ідеї не визначають розвиток усі сфер життєдіяльності суспільства, якщо
немає попиту на здоров’я.
В Україні в останні роки значно знизився не тільки рівень
здоров’я населення, а й визнання його як реальної життєвої
цінності. Аналогічний процес в економіці визначають як
інфляцію, що характеризується підвищенням цін і знеціненням грошей, тобто падінням платоспроможності населення.
Проекція широковідомого економічного явища на галузь
охорони здоров’я дає змогу констатувати, що в Україні спостерігається знецінення такої важливої категорії, як здоров’я
нації [260].
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Як зазначає О. Марків, для формування здорового суспільства потрібно, щоб більшість його членів усвідомлювали
ідеологію збереження здоров’я, а соціально-політична,
наукова та освітянська еліта стала фундатором соціальних
норм, призначених зберігати здоров’я [207, с. 181].
Сповідування ідеології здорового способу життя передбачає зміну ставлення індивіда та суспільства до стану особистого і суспільного здоров’я [208, с. 100].
Курс на всебічне сприяння індивідуальному і суспільному
здоров’ю, обраний органами держав і громадськими організаціями, в розвинених країнах, продиктований сучасними
вимогами. Чотири історичні етапи формування сучасного
здорового способу життя вплинули на формування ідеології
збереження здоров’я. «Звіт Лалонда» (1974 р.) – початок першого етапу сучасної історії формування здорового способу
життя. Значний внесок у розробку всесвітньо визнаної концепції здоров’я і його зміцнення зробило європейське регіональне бюро (ЄРБ) ВООЗ. Оттавська хартія започаткувала
другий етап сучасної історії формування здорового способу
життя. З ідеології Оттавської хартії випливає, що одним із
ключових понять у сфері поліпшення здоров’я людей стає
здоровий спосіб життя. За Оттавською хартією виокремлюють п’ять напрямів формування здорового способу життя.
Одним з них є формування сприятливої для здоров’я державної політики. Джакартська конференція (1997 p.) – третій
історичний етап формування здорового способу життя, на
якій було проаналізовано досвід попереднього двадцятиліття, визначено здобутки й прорахунки, ідентифіковано нові
виклики часу, які зумовлюють особливості діяльності щодо
покращення здоров’я населення світу, спрямованої у ХХІ століття [393]. Четвертим етапом став 14-й Європейський форум
охорони здоров’я в Бад-Гофгаштайні (Австрія, 6 жовтня
2011 р.), на якому відбулася презентація «Здоров’я-2020 –
нової стратегії для нової ери». ЇЇ мета – «значно поліпшити
здоров’я і підвищити рівень благополуччя населення, скоротити нерівності щодо здоров’я, зміцнити громадську охорону
здоров’я та забезпечити наявність систем охорони здоров’я,
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які орієнтовані на потреби людей і характеризуються високою якістю допомоги та дотриманням принципів загального
охоплення населення, соціальної справедливості та стабільності». Основними стратегічними цілями у сфері охорони
здоров’я згідно зі стратегією ВООЗ «Здоров’я-2020», визначені: реформування системи медичного обслуговування; підвищення якості та доступності медичної допомоги дітям і матерям із впровадженням новітніх технологій; зниження рівня
захворюваності та смертності населення від усіх хвороб,
забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров’я та пропагування здорового способу життя; створення
сприятливого регуляторного середовища для підприємництва та безпеки здоров’я громадян; удосконалення кадрової
політики та інноваційний розвиток медичної науки [397].
Формування здорового способу життя ґрунтується на кількох основних ідеях, з яких складається певна ідеологія.
Перша ідея – пріоритет цінності здоров’я у світосистемі цінностей людини. Друга ідея – розуміння здоров’я не тільки як
стану відсутності захворювань або фізичних вад, а ширше –
як стану повного благополуччя. Третя – це ідея цілісного
розуміння здоров’я як феномена, що невід’ємно поєднує
чотири сфери – фізичну, психічну, соціальну і духовну. Четверта ідея полягає в тому, що відповідальність за своє здоров’я несе передусім сама людина, але держава і суспільство
також відповідають за здоров’я населення [526, с. 64].
Здоровий спосіб життя об’єднує все, що сприяє виконанню
людиною професійних, громадських і побутових функцій в
оптимальних для здоров’я умовах і виражає спрямованість
діяльності особи на збереження і зміцнення свого здоров’я.
Під здоровим способом життя зазвичай розуміємо усвідомлене, відповідальне, активне ставлення до власного здоров’я,
метою якого є формування, збереження і зміцнення всіх складових здоров’я [169].
Сучасне українське суспільство потребує здоров’язбережної парадигми. Нова політика держави повинна узагальнити
накопичений досвід та сформулювати новий підхід до збереження здоров’я. Вона виникла як відповідь на суто практичні
37

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження політики…

потреби оздоровлення суспільства. Здоров’язбережна парадигма буття людини, народу, нації повинна включати зміну
векторів економічного розвитку.
Центральну проблему політики здоров’язбереження становить ставлення до індивідуального здоров’я та виховання
культури здоров’я в процесі індивідуального розвитку особистості. В цьому аспекті важлива зміна мислення людини
щодо себе і оточуючих.
Процес запровадження нового світогляду – здоров’язбереження є закликом для всього суспільства. Ця ідеологія розглядається як альтернативна, в її основі цінність людини, виду
Homo sapiens.
Головне в цій ідеології – загальнолюдські цінності: 1) демократія як найкраща форма політичної організації суспільства; 2) динамічний вільний ринок як найкраща форма економічної організації; 3) самосвідомість людей, які відчувають
себе частиною світової цивілізації.
Національна стратегія здоров’язбереження повинна стати
складовою єдиного плану сталого розвитку України.
Традиційно провідною ідеологічною формою вважається
політична, яка частіше зветься політичною ідеологією, її
творцем виступають політичні суб’єкти. В цій формі ідеології
найбільш чітко проглядається як структура ідеології взагалі,
так і всіх інших ідеологічних форм – економічної, правової,
моральної, естетичної, релігійної тощо. На її прикладі можна
показати як структуру ідеології в цілому, так і інших ідеологічних форм суспільної свідомості. Тобто погляд на політичну ідеологію можна перенести і на вищий рівень (ідеологію в
цілому) та на однопорядкові форми ідеології, наприклад
ідеологію здоров’язбереження.
Кожен політичний рух, соціально активна верства, група,
держава прагнуть мати політичну оцінку дійсності в теоретичній формі, програму політичного розвитку на перспективу. Теорія дійсно наукової політичної ідеології повинна відповідати сучасним реаліям, спиратися на факти і висновки
суспільних наук. Це стосується і конкретних теорій та
доктрин, які входять до ідеології здоров’язбереження. У демо38
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кратичній, соціальній, правовій державі правильно сформульовані теорії, доктрини, гіпотези є теоретичною підвалиною
стратегій та дій, спрямованих на благо людини.
Нерозробленість політичної ідеології у сфері охорони здоров’я, концентрація зусиль на критиці попередників призводять до того, що нові маніфести політичних суб’єктів не
обгрунтовані, утопічні, містять суперечності між цілями і
засобами реалізації політики. Це веде до того, що практичні
проблеми політики у цій сфері не обгрунтовані теорією в
цілісній формі. Практично в такому стані опинилася система
охорони здоров’я в Україні. Країна пройшла певні кризові
етапи: у 1991 р., після здобуття незалежності, у 2008–2009 рр.
при виникненні фінансової та економічної кризи, у 2004 р.,
після Помаранчевої революції, і у 2013–2014 рр., після
Революції Гідності. Періодичність виникнення, інтенсивність
поглиблення та можливості подолання політичної кризи є
індивідуальними характеристиками соціально-політичної
системи (організації), що визначаються суттю суперечностей,
що її зумовили, та формуються під сукупним впливом зовнішніх та внутрішніх чинників [455, с. 63].
Виходячи з того, що будь-яка соціальна криза є наслідком
і відображенням кризи духовної [244 с. 129], що кризовість є
необхідною умовою реалізації ідеї в практику [101, c. 97], слід
констатувати, що політичні суб’єкти не скористалися можливістю переформатування ідеології в посткризовий період.
Можливо, це свідчить про те, що українці просто не готові до
нового формату мислення, а така цінність, як здоров’я, не є
частиною політичної ідеології. Всі спроби реформувати
галузь охорони здоров’я були виключно формальними.
Державний апарат тримається за радянське минуле, а значна
частина населення має пострадянську ментальність.
Ситуація кардинально зміниться лише тоді, коли відбудеться
переворот у суспільній свідомості у бік справжнього патріотизму, який саме і передбачає сприйняття європейських цінностей свободи та демократії.
Окремі реформаторські кроки еліти суттєво не змінюють
ситуації в інституційній системі суспільства, соціумі у цілому,
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позаяк, по суті, не руйнують засад, які склалися в пострадянській дійсності. Тобто влада не вносить істотних змін в інституційну систему суспільства, в утворення нової системи політичних інститутів. На перший погляд, створюється враження, що ситуація у даному контексті в цілому змінюється на
краще. Але насправді вона практично залишається колишньою [19, с. 116].
Творення політичної ідеології, зокрема здоров’язбереження наштовхується на складну методологічну вимогу – об’єднати різноманітне у цілісність. Якщо й припустити домінування в ідеології певної доктрини, ідеї, постулату, то хіба що
настанови на «науково-дослідницьку толерантність» з метою
створення умов для розвитку ідеологій, що являють собою
зразки взаємодії різних, але не взаємовиключних цінностей [299].
Методологічна вимога наукової толерантності відкриває
широкі можливості пізнання і перетворення політичної
реальності, реалізації спроможності людського розуму охопити реальність не з однієї пізнавальної позиції (одновимірний
підхід), а з різних (багатовимірний). Тоді будь-який вид розвитку – економічний, політичний, духовний – можна осягнути як безперервний процес, як діалог культур і способів
життя, як порівняння різних систем оцінки й прогнозного
бачення майбутнього, як складну взаємодію. А це дає привід
для нового розуміння глобальних і регіональних проблем,
для пошуку нових методів та способів їх розв’язання.
Політична ідеологія являє собою конкретно-історичне системне осмислення істотних аспектів політичної дійсності,
форма класової, групової, станової політичної свідомості й
самосвідомості, система ідей, гіпотез, концепцій, ідеалів,
гасел, програм, в яких відображені основні політичні, інтереси соціальних спільностей і груп, їх позиції у політичній
сфері стосовно інших соціальних спільностей, груп і держави, оцінка місця даних суб’єктів політики в суспільному
житті, а також погляди на політичний розвиток і відображення цього розвитку в політичних ідеологіях інших суб’єктів
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політики. Ідеологія здоров’язбереження має чітко сформований економічний інтерес [139, с. 131-137].
Особливості створення ідеології здоров’язбереження зводяться до пізнання реального політичного процесу та механізмів його відображення в духовній сфері. Об’єктивований у
зовнішньому середовищі ідеал здоров’я людини, існує як
модифіковане і локалізоване енергоінформаційне поле –
створене колективним розумом колективу, етносу, народу
або планетарної спільноти. Йому протистоїть індивідуальне
енергоінформаційне поле, в якому діє суб’єктивований ідеал
здоров’я конкретної людини [377, с. 131].
Перехід від старої теорії до нової, від одного її рівня до
іншого повинен здійснюватися через осмислення практики
політичного розвитку, через використання даних суспільних
наук. Тому наше дослідження є спробою висвітлити проблематику ідеології здоров’язбереження, що ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Увага до ідеології здоров’язбереження зумовлена завданнями
перебудови політичного життя суспільства, пошуку нових
імпульсів глибшого пізнання і перетворення духовного
життя, а також вироблення нових імперативів та парадигм
політичної науки, суспільствознавства в цілому. Адже кожний докорінний перелом у суспільствознавстві політично та
ідеологічно орієнтований. Руйнування фундаментальних
цінностей і уявлень про духовне життя суспільства, структуру і функції різних форм ідеології, що склалися раніше,
надзвичайно складне. Старі традиції, стереотипи тягнуть суспільство назад, заважають просуванню прогресивних
реформ. Тому перед політичною наукою виникають нові пізнавальні проблеми, спрямовані на пошук шляхів і методів
побудови нового теоретичного знання у сфері здоров’язбереження.
Ідеологія здоров’язбереження як специфічний вид ідеології повинна мати внутрішню структуру, що допомагає розкрити її сутність, соціальні функції, розробити її теорію.
Ідеологія будується з урахуванням певної системи цінностей
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та ідеалів, які сприяють поясненню та і конструюванню соціальної реальності, певних політичних ідей [93, с. 52-53].
Структуру ідеології здоров’язбереження слід розглядати
як систему певного рівня і змісту, а також як частину системи
більш високого рівня – ідеологічної надбудови суспільства.
Функції ідеології здоров’язбереження виступають основним
системотворчим чинником її становлення і розвитку. В свою
чергу, функції виходять із потреб, завдань і цілей діяльності
суб’єктів політики. Хоча структура політичної ідеології
визначається перш за все її функціями, проте останні постійно зазнають зворотнього впливу структури.
При розкритті структури ідеології здоров’язбереження
необхідно виділити вихідний елемент, який її визначає, формує, обумовлює її властивості. Політична ідея є вихідним
моментом теоретичного пізнання і перетворення політичної
реальності. Ідея – це перехід від думки, теорії до практики її
втілення.
Політична ідея містить шляхи практичного втілення ідеального об’єкта в політичну реальність. Тут об’єктивна
потреба, відображена в теорії через інтереси, цілі, мотиви
соціальних суб’єктів, стає керівництвом до дії.
Для створення наукової ідеї необхідне знання про об’єкт і
суб’єкт, засоби перетворення дійсності. В ній у концентрованому вигляді відображені результати соціального пізнання і
настанова на практичну реалізацію. Знання, досягнувши
об’єктивності й конкретності в ідеї слугують засобом пізнання, досягнення нових результатів у духовному і матеріальному виробництві.
Вироблення і поширення ідеї здоров’язбереження – це не
лише важлива сфера духовного виробництва, а й практична
потреба вдосконалення політичних механізмів життєдіяльності суспільства. Висуваючи ідею здоров’язбереження, важливо доповнювати її засобами, які б не гальмували нове, а
стимулювали його розвиток. Наприклад, якщо законодавча,
виконавча і судова гілки влади не можуть досягти згоди з
основних моментів політичних реформ, у тому числі реформи галузі охорони здоров’я, то всі ідеї про правову державу,
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права і свободи людини залишаться лише словами. Як зазначає Л. Кочубей перш ніж втілювати ідею за допомогою певного інструментарію в стратегії модернізаційного розвитку
України, необхідно змінити ставлення українців до самого
цього поняття. Ідея відіграє значну роль у становленні солідарного суспільства. Адже для поширення певної ідеї необхідно її популяризувати [180, с. 153].
Дієвість ідей досягається лише шляхом поширення і реалізації ідеології. Ідеологія здоров’язбереження має розпочинатися з ідей, виступати як система ідей. В ній повинно розкритися функціональне призначення ідей, можливості й особливості практичної реалізації, її переходу в інші структурні
компоненти. Ідеологія здоров’язбереження може набути статусу теорії. Для цього вона повинна пройти етапи формування гіпотези та концептуалізації. Хоча частина політичних
ідей може не проходити цих етапів і закінчити своє життя, так
і не ставши теоріями.
Розвиток ідеї здоров’язбереження в наукову політичну
гіпотезу являє собою проблемно орієнтований процес.
У науковій літературі можна зустріти зведення гіпотези то до
перевірки і обґрунтування нових наукових ідей, то до пояснення нових фактів. Тобто теоретичний і емпіричний аспекти не завжди розглядаються в цілісності. Насправді ж, якщо
проблема виникає як результат невідповідності нових фактів
старим теоретичним уявленням, то необхідне гіпотетичне
пояснення цих фактів спочатку у вигляді теоретичної здогадки, ідеї, яка може стати основою робочої гіпотези або цілої
низки альтернативних. Наступний етап означає виключення
одних, уточнення інших гіпотез, поки не залишиться найвірогідніша.
Гіпотеза здоров’язбереження, як соціально-політична гіпотеза, повинна мати чітку ідеологічну спрямованість у руслі
інтересів соціального суб’єкта. Факти, що слугують відправним моментом при формуванні гіпотези, можуть мати великий ступінь достовірності, але, не оформлені в цілісну систему знання, вони продовжують залишатися лише матеріалом
для вироблення гіпотези.
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Етап переходу нової політичної ідеї в політичну гіпотезу
надзвичайно складний, позаяк необхідно виробити систему
методів пізнання, за допомогою якої формулюються вірні
гіпотези про політичне життя, в якому дуже багато об’єктивних і суб’єктивних факторів, що детермінують його розвиток.
Водночас такі методи, прийоми, способи досліджень, як
індукція, дедукція, аналогія, моделювання, екстраполяція,
репродукція та інші, допомагають розробляти продуктивні
гіпотези і вибирати для перевірки й обгрунтування ті з них,
які найбільш вірно інтерпретують політичну дійсність.
У ході впорядкування і систематизації знання виникає
необхідність використання дедалі складнішого понятійного
апарату, переходу до вивчення окремих властивостей, особливостей і взаємовідносин політичних явищ, до їх поглибленого, системного пізнання. Гіпотеза поступово або стрибкоподібно, внаслідок накопичення знань, перетворюється на
концепцію політичного розвитку. В останній відбуваються
поглиблення і конкретизація знань, хоча концепція все ще
певною мірою продовжує виконувати пошукову функцію в
аналізі політичної дійсності.
В основі концепції здоров’язбереження повинна бути розгорнута теза, яка створює її ядро. Навколо останнього накопичуються нові знання. Важливим елементом при формуванні ідеології здоров’язбереження є політичні ідеали. В нашому
випадку це уявлення політичного суб’єкта про досконалість
політичного устрою здорового суспільства. В них дістають
відображення інтереси, завдання політичних суб’єктів, що
стосуються основ життєдіяльності – створення і використання рівних умов політичного, духовного, фізичного розвитку
особистості, екологічна безпека, охорона здоров’я тощо.
Найважливішими характеристиками наукового ідеалу
здоров’язбереження є: по-перше, відображення дійсності на
основі передбачення, прогнозу; по-друге, політичний ідеал
активно впливає на прогресивний розвиток суспільних відносин, на свідомість і світогляд людей, виступає критерієм
оцінки їхньої діяльності.
Політичні ідеали виступають одночасно як мета і засіб її
досягнення. Ідеал-мета й ідеал-засіб співпадають у своїй
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об’єктивній основі. Вони дають картину майбутнього і одночасно є мотивами і стимулами діяльності людей задля наближення цього майбутнього. Основою життєвості політичних
ідеалів є їх відповідність дійсності, коли суб’єктивна діяльність людей щодо реалізації ідеалів не суперечить їх об’єктивному змісту. Ці ідеали відповідають дійсності, але не
тотожні їй.
Політичний ідеал здоров’язбереження, ставши надбанням
програм партій, суспільних рухів, утворює програмний стрижень політичної ідеології. Такий курс може впливати і на
інші ідеали, наприклад ті, що стосуються сфери економіки,
моральності, права, мистецтва і тим самим сприяють або
ставлять перепони впливу політичної ідеології на інші
форми ідеології.
До структури політичної ідеології, а отже, ідеології здоров’язбереження зокрема, входять політичні гасла, які показують привабливість політичного ідеалу, шляхи і форми
його реалізації. Ці гасла на всіх етапах політичного розвитку
покликані відповідати реальності й спонукати реформувати,
трансформувати її. Політичні гасла, що включаються в політичну ідеологію, відображають у короткій формі ідеї, завдання, вимоги політичних перетворень. Як і в цілому гуманістична політична ідеологія, гасла не можуть бути «вічними».
Це найважливіша методологічна вимога до гасла. Як тільки
гасло втрачає силу заклику до безпосередньої дії, стає звичним, неконкретним, воно перестає бути гаслом, стає словами,
які ні до чого не зобов’язують, хоча ідеолог і продовжує вважати його потрібним і дійовим.
Політичні партії посідають особливе місце і відіграють
значну роль у суспільно-політичному житті країни, суттєво
впливають на формування та діяльність органів державної
влади, на економічні, соціальні процеси, відносини між громадянами [305]. Здоров’язбережні гасла сучасних політичних
партій «застигли» у часі.
Так, вибори 2014 р. показали, що питання охорони здоров’я не посідали перше місце у передвиборчих програмах
політичних партій. Радикальна партія Олега Ляшка у своїй
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програмі дала обіцянку виділити на медицину в 10 разів більше коштів, ніж раніше, та зробити фельдшерсько-акушерський пункт у кожному селі.
Партія Солідарність жінок України взяла на себе обов’язок
знизити ціни на медикаменти, зробити медицину доступною
і якісною, розробити і втілити в життя дієві державні програми, спрямовані на пропаганду здорового способу життя, профілактику захворювань, здорове материнство і дитинство,
зупинити СНІД і наркоманію.
Партія «Опозиційний блок» обіцяла зупинити скорочення
працівників бюджетної сфери, насамперед освітян, науковців, медиків, та забезпечити гідну оплату їхньої праці; запровадити медичне страхування, забезпечення права на безоплатне одержання медичних послуг малозабезпеченим верствам населення та пенсіонерам, підвищення стандартів
медичного обслуговування.
Партія «Народний фронт» особливий акцент зробила на
тому, щоб належну соціальну та психологічну допомогу
отримали всі учасники бойових дій, а особливо – ті, хто
постраждав у боях. На державу покладалася відповідальність
як за надання необхідного медичного обслуговування, так і
за забезпечення героїв житлом, надання соціальних гарантій
родинам тих, хто загинув у боях за Україну. У медичній сфері
пріоритетом декларувалося, забезпечення доступності якісних медичних послуг для громадян усіх регіонів країни.
Партія «5.10» пропонувала перехід на кращі в світі медицину та освіту, можливість лікуватися в найкращих клініках
світу та навчатися в найкращих вищих навчальних закладах,
запровадити страхову медицину, отримувати медичні послуги в будь-якій країні світу.
Партія «Відродження» гарантувала забезпечення гідної
праці та винагороди за неї; надійні системи освіти, охорони
здоров’я, пенсійного захисту, безпеку та правопорядок; сприятливу екологію; задоволення гуманітарних потреб, розвиток
інститутів громадянського суспільства і держави.
Гарантувала державну підтримку розвитку науки, освіти
та медицини партія «Нова політика».
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На захист життя, здоров’я і власності громадян, ефективну
правоохоронну систему, що має гідну оплату своєї праці та
високий рівень довіри громадян, переорієнтацію системи
охорони здоров’я від боротьби із захворюваннями до боротьби з їх причинами, пропаганду здорового способу життя як
запоруки здоров’я нації, всебічне сприяння залученню іноземного досвіду в сфері охорони здоров’я, посилення контролю за державними закупівлями в медичній сфері – на все це
була спрямована програма партії «Єдина країна».
Партія «Сила людей» першочерговими завданням в окресленій сфері визначила подолання соціальних захворювань,
підтримку здоров’я народу та пропагування здорового способу життя.
Запровадити обов’язкове державне соціальне медичне
страхування, яке включатиме базовий пакет медичної допомоги, обіцяла партія «Свобода».
Партія «Об’єднання «Самопоміч» мала за мету заохочення
до здорового способу життя, фізичної культури, спорту, естетичного та світоглядного, патріотичного виховання як передумови ефективної освіти та розвитку; створення мережі державних ключових лабораторій. Позиції лідерів «Самопоміч»
зводилися до запобігання дискримінації та бар’єрам, запровадження віддалених форм зайнятості, доступності та універсального дизайну для подолання ізоляції людей з обмеженими можливостями; відкриття доступу до медичних установ та
санаторно-курортних закладів Державного управління справами; запровадження медичного страхування; зміщення
акцентів на профілактику та ранню діагностику захворювань; запобігання інфекційним та іншим соціально-небезпечним хворобам; становлення незалежної, шанованої, самоврядної та відповідальної професії медичного працівника, а
також забезпечення гідної винагороди за лікарську працю.
Ліберальна партія України гарантувала доступність і
якість охорони здоров’я, доступність безкоштовної охорони
здоров’я при стандартизації безкоштовних послуг, підвищення заробітної плати медичним працівникам, обов’язкову безкоштовну диспансеризацію населення, платну медицину
47

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження політики…

поставити під контроль суспільства і законів, запровадження
страхової медицини з обов’язковим механізмом державного
медичного страхування для малозабезпечених верств населення.
Партія «Сила і честь» мала забезпечити охорону материнства та здоров’я нації.
Партія «Конгрес Українських Націоналістів» виступала за
впровадження заходів щодо подолання демографічної кризи
(забезпечення умов для зростання народжуваності, зменшення рівня захворюваності та смертності громадян України);
забезпечення достатнього державного та альтернативного
фінансування системи охорони здоров’я.
Партія «Громадянська позиція» мала за мету захистити
здоров’я людини від техногенного впливу шляхом створення
єдиної системи раціонального природокористування і захисту довкілля; екологічного моніторингу; екологічної експертизи законопроектів Верховної Ради і уряду. Планувалося
визначати щороку законом гарантований державою пакет
медичної допомоги, який кожна людина може отримати безкоштовно, незалежно від статусу і місця проживання; стимулювати розвиток страхової медицини; створити належні
умови для життя і роботи людей з особливими потребами;
посилити державний контроль за цінами і якістю ліків.
Партія Блок лівих сил України виступила за реформу
медицини – шляхом прийняття закону про обов’язкове державне медичне страхування, щоб медичні послуги і лікування стали якісними і доступними; за створення широкої мережі державних аптек [154, 261].
Проблематика охорони здоров’я чітко не висвітлена у програмах партій «Заступ» (Всеукраїнське аграрне об’єднання
«Заступ»), «Національна демократична партія України»,
«Україна – єдина країна», «Правий сектор», партія Зелених
України, «Зелена планета», «Блок Петра Порошенка», «Сильна Україна», партія «Батьківщина», партія «Громадянський
рух України» [154, 261].
Отже, ми маємо партійні проекти, які використовуються
як механізм впливу і використання влади для особисто-кор48
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поративних інтересів а не політичні сили які здатні вплинути на систему поглядів стосовно основних принципів організації суспільства, його цінностей та місця в ній здоров’я
людини.
Політична, економічна і духовна ситуація в світі змінилися. Однак в Україні нові ідеології ще не доросли до формування політичних партій, а суспільство до усвідомлення тих
проблем, які повинні вирішувати ці політичні партії. Тобто
у найближчі роки про партію з ідеологією здоров’язбереження, яка буде мати більшість в українському парламенті,
не йдеться.
Важливе значення має екологічна складова ідеології здоров’язбереження. Експерти Ресурсно-аналітичного центру
«Суспільство і довкілля» проаналізували та порівняли програми політичних партій, що брали участь у місцевих виборах 25 жовтня 2015 р. на предмет екологічної складової. Для
цілей даного дослідження під екологічними питаннями чи
екологічною складовою розумілися охорона навколишнього
середовища, покращення стану довкілля, підвищення рівня
екологічної безпеки, інтеграція екологічних питань в інші
сфери суспільного життя, формування та реалізація екологічної політики, екологічного законодавства. Відсоток партій,
яких турбує питання охорони довкілля і які мають намір
здійснювати кроки в цьому напрямку, далеко не оптимістичний – лише 52 партії із 132, що брали участь у місцевих виборах. Найпопулярнішими екологічними питаннями були екологічна безпека, «зелена» економіка, утилізація відходів, альтернативна енергетика, фінансові аспекти охорони довкілля,
ресурсоефективність, сталий розвиток, охорона земельних
ресурсів, питна вода, природно-заповідний фонд, ліси, екологічно чисті продукти, відповідальність за забруднення
довкілля, впровадження європейських стандартів охорони
довкілля та інші.
Часто політичні партії включають до своїх програмних
документів не суто природоохоронні питання, а такі, що
інтегровані в інші сфери суспільного життя. Це такі питання,
як економіка, енергетика, сталий розвиток (економічні, соці49
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альні та екологічні питання), будівництво житла, охорона
здоров’я, фінанси тощо.
Якщо проаналізувати партії, відсоток кандидатів яких у
загальній кількості кандидатів становить понад 1%, на предмет наявності в програмах екологічних положень, то ситуація
виглядатиме так: 10 партій з 18 мають у своїх програмах екологічні положення (зокрема, «Батьківщина», «Об’єднання
«Самопоміч»).
Відповідно не мають екологічних положень у своїх програмах «Блок Петра Порошенка «Солідарність», Радикальна
партія Олега Ляшка, «Опозиційний блок», «Відродження»,
«Громадський рух «Народний контроль», Політична партія
«Нова держава», Політична партія «Соціалісти», «Партія простих людей Сергія Капліна».
Велика кількість партійних програм мають чисто декларативні чи зовсім мінімальні положення з питань охорони
довкілля, що робить реалізацію такого пріоритету чистою
формальністю.
Аналіз змісту самих програм політичних партій, що мають
екологічну складову, засвідчив, що достатньо детальні положення у своїх програмах має 31 політична партія, мінімальні
чи декларативні положення – 21 партія. Серед тих, які мають
детальні положення, можна окремо виділити ще дві групи
партій:
1) які мають комплексне бачення екологічної ситуації та
пропонують детальний план дій щодо охорони довкілля. До
цієї групи можна включити: Соціал-демократичну партію
України, Соціал-демократичну партію України (об’єднану),
політичну партію «Українське об’єднання патріотів «УКРОП»;
2) які включають спеціальні екологічні питання, що стосуються певної групи проблем, наприклад, сільського господарства. До цієї групи можна віднести: Аграрну партію
України, Всеукраїнську партію духовності і патріотизму,
Молодіжну партію України, Селянську партію України.
Мінімальні положення можуть стосуватися лише питання
відходів, екологічної безпеки, ресурсозбереження, стандартів
питної води, сталого розвитку [7].
50

1.2. Формування ідеології здоров’язбереження

Екологічну політику можна визначити як організаційну та
регулятивно-контрольону діяльність суспільства і держави,
спрямовану на охорону, невиснажливе використання там відтворення природних ресурсів, оздоровлення довкілля, ефективне поєднання функцій природокористування та охорони
природи, забезпечення норм екологічної безпеки. Неефективна екологічна політика або ж її відсутність є коренем усіх
екологічних проблем, може спричиняти екологічні катастрофи різного масштабу, порушення екологічної рівноваги, що
загрожує існуванню цивілізації [206].
В. Лещенко зазначає, що формування та реалізація ефективної державної політики України в галузі охорони здоров’я
значною мірою залежать від наявності твердої політичної
волі керівництва держави та галузі у здійсненні глибоких суспільних перетворень. Адже в українському політичному
середовищі ще не сформувалося розуміння здоров’я як чинника соціального та економічного благополуччя суспільства і
держави. Поряд із цим прогресивним є задеклароване прагнення більшості політичних сил спрямувати пріоритетні
цільові програми на сприяння здоровому способу життя,
збільшення тривалості життя, підвищення народжуваності.
Дані такого огляду слугуватимуть меті формування практики політичної відповідальності у суспільстві щодо стратегічно важливої сфери охорони здоров’я. Аналіз, оцінка та узагальнення інтелектуального потенціалу, представленого в
передвиборчих програмах, сприяють з’ясуванню рівня розвитку політичної свідомості громадян країни та перспектив
розвитку України [194, с. 10-11].
Ідеологія залишається вагомою складовою мислення політичних діячів та аналітиків, оскільки визначає усвідомлення
ними цілей існування суспільства, яке вони обслуговують, та
«ціннісних засад», що мотивують суспільну діяльність. Таке
розуміння зазвичай присутнє як у різних інтелектуальнополітичних групах, так і в правлячих еліт [466, с. 39]. На рівні
політичних ідеологій, коли розглядають їх як системи ідей,
що відображають уявлення про політику та політичне життя
окремих соціальних груп, відбувається надзвичайно важли51
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вий процес осмислення політики громадянським суспільством [43, с. 70]. У цьому сенсі ідеологія здоров’язбереження
виправдовується з точки зору певних цінностей та цілей політичного розвитку.
Важливим чинником у посиленні ідеології здоров’язбереження є суспільна свідомість. Найбільш загальні об’єктивні
основи для виділення тієї чи іншої форми суспільної
свідомості можна визначити так: 1) наявність свого предмету
відображення; 2) спеціальний характер відображення;
3) виконання певної соціальної функції; 4) особливий зв’язок
з базисом суспільства [171]. Ідеологія здоров’язбереження
загалом відповідає усім цим умовам. Наприклад, зміст ідеології здоров’язбереження розкривають політичні ідеї відносно здоров’я людини, форматування системи громадського
здоров’я, викладення прав людини на охорону здоров’я, що
закріплюються у політичних програмах, деклараціях тощо.
Науково-технічна революція, яка виросла на плодючому
грунті загальної суспільної просвіти ще далеко не вичерпала
своєї суспільної корисності. Однак, вже сьогодні маємо
досить багато свідчень, які дискредитують її теоретично і
пов’язують з такими негативними соціальними явищами як,
наприклад, проблема можливого глобального самознищення
людства [16, с. 18]. Тому слід говорити про необхідність появи
суспільної свідомості здоров’язбереження.
Ми спостерігаємо, що більшість політичних сил далекі від
декларованих ними програм. Поки шаблонна проблематика
виборчих кампаній переважає над громадянською самосвідомістю та патріотичними почуттями. Здоров’я і людина є не
чим іншим, як інструментом досягнення політичних цілей.
Події в Україні підняли масу соціальних і політичних проблем, і партії мають всі шанси для серйозної модернізації як
своїх внутрішніх структур, так і ідеологічної платформи.
Як зазначає І. Кочін, у суспільній свідомості дедалі більше
отримує визнання принципово нова філософська і соціально-гігієнічна парадигма системного дослідження способу
життя, його механізму впливу на формування стану здоров’я
нації, окремих соціальних груп та індивіда, що врешті спря52
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мована на створення інтегральної теорії здоров’я. Адже різноманітні концепції здоров’я мають сформувати науковотеоретичну парадигму, а це означає, що для побудови інтегральної теорії здоров’я потрібна докорінна зміна світогляду
на природу, суспільство, охорону здоров’я, медицину і
нарешті, на саму людину, її соціально-духовні витоки, які
визначають творчий характер життєдіяльності. Для досягнення поставленої мети – створення інтегральної теорії здоров’я важливіші формулювання і постановка правильних
запитань, ніж отримання правильних відповідей на помилкові [178].
В даний час історичної реальності відбувається процес
зародження свідомості здоров’язбереження [910, с. 931]. Для
України вони ледь помітні.
Нажаль, об’єктивним фактором українського державотворення є його прикордонний, перехідний характер. Україна є
лімітрофом у духовно-моральному і здоров’язбережному
вимірі. Очевидним є брак політичної волі і ефективних державних інституцій для втілення цінностей гідності та свободи в реальних процесах життєдіяльності українського суспільства. Інтереси українського суспільства не співпадають з
моральною мотивацією дій правлячого класу нашої держави,
який не завжди усвідомлює свою причетність до українського культурного світу і політики здоров’язбереження.
Україна не має масштабного соціального проекту перетворення країни з акцентом на громадське здоров’я який передбачатиме управління процесом трансформації цінностей та
формування відповідної культури здорового способу життя.
У якому ідеологія здоров’язбереження буде спрямована на
зміну світогляду щодо стану суспільного і власного здоров’я.
Ідеологія здоров’язбереження стає актуальною у час глибоких суспільних криз і тісно пов’язана із соціальною структурою суспільства. Вона виражає історичну перспективу, прагнення майбутнього.
Цінність здоров’я, втілена в ідеологію, це та логіка, яка знаходить своє відображення у моделі поведінки людини. Її
спроможні змінити політичні сили, впливаючи на свідомість
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у формі здоров’язбережних гасел, промов, програм. Нові концептуальні положення дадуть ідеологічний стимул до політичної активності, а ідея здоров’язбереження як засіб соціального усвідомлення і перетворення стане політичною
реальністю.
Здоров’язбереження є найвищою метою і цілепокладанням суспільства у формуванні здорового покоління – майбутнього держави, соціальною місією, яку має виконати кожен
індивід.

1.3. Теоретико-методологічні підходи
до визначення державної політики
здоров’язбереження
При аналізі методологічної функції поняття «політика
здоров’язбереження» як засобу пізнання і перетворення
реальності можна вийти на той клас явищ, котрий охоплюється даним поняттям. Насамперед саму ідеологію здоров’язбереження ми розуміємо як специфічну форму свідомості та
самосвідомості, її структуру – як результат саморозвитку систем політичних поглядів, як інтерпретацію специфічної соціальної реальності – політика – здоров’я в ціннісно-світоглядному вирішенні.
Формування поняття «політика здоров’язбереження» та
з’ясування її місця у категоріальному апараті політичної
науки передбачає пізнання об’єктивної логіки реального
історичного процесу, закономірностей його відображення у
політичних теоріях, законах політичного та ідеологічного
розвитку.
Дане поняття розкриває як специфіку двох видів розвитку – політичного та ідеологічного, так і їх взаємодію. Тут ідеологічний процес розкривається з політичного боку, а політичний – з ідеологічного. Як наслідок ми отримуємо синтезоване знання про політичний та ідеологічний процеси.
Створення теоретичного фундаменту дослідження формування політики здоров’язбереження актуалізує потребу
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уточнення термінів і визначень, які є засадничими у сферах,
дотичних до проблем здоров’я та підготовки людини до здорового способу життя задля здоров’язбереження.
Так, спираючись на концепцію avoidable or preventable
mortality, розроблену наприкінці ХХ ст. в пошуках способу
визначення ефективності медичної допомоги та національної/регіональної політики з охорони здоров’я (D. Rutstein,
W. Holland та ін.), з огляду на її еволюцію впродовж останніх
десятиліть, Н. Рингач здійснено спробу адаптувати розроблену фахівцями ЄС методику для потреб державного управління в Україні. Окрему увагу приділено вдосконаленню визначення поняття «смертність, якій можна запобігти». В українській літературі зустрічався термін «запобіжна смертність»
(М. Телішевська, 1991 р.), однак, на думку Н. Рингач, більш
прийнятною для державного управління сферою охорони
здоров’я і більш правильною з огляду на правила українського правопису є дефініція «смертність, якій можна запобігти»
або «керована смертність». Н. Рингач тлумачить її як смертність від певних хвороб у визначеному віці, якої можна
уникнути (повністю або частково) за умови здійснення адекватної національної політики у сфері суспільного здоров’я,
ефективної організації надання кваліфікованої своєчасної
медичної допомоги та свідомого співробітництва населення.
На думку автора, тут йдеться про три основних аспекти: внесок у збереження життя і здоров’я програм і заходів у сфері
суспільного здоров’я як відображення соціальної політики
держави, безпосередній вплив організації системи медичної
допомоги та формування самозбережної поведінки
населення [386, с. 15-16].
О. Вакуленко, Л. Жаліло, Н. Комарова, Р. Левін, І. Солоненко, О. Яременко, підтримуючи дослідження в межах
ВООЗ, виявили наявність дійового засобу попередження
загрози здоров’ю людства і досягнення цілей, висунутих політикою здоров’я для всіх це health promotion. Дослівний переклад цього словосполучення припускає кілька тлумачень
(просування, заохочення до здоров’я, сприяння здоров’ю,
стимулювання, підтримка здоров’я тощо), що неповно відпо55
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відають змісту тієї системи заходів, про яку йдеться. Тому
професійні перекладачі використовують різноманітні варіанти як лексичний аналог, наприклад, «пропаганда здоров’я», «пропагування здоров’я», «пропаганда здорового способу життя» тощо. Враховуючи дещо суперечливе ставлення
суспільства до терміна «пропаганда», фахівці, що співпрацюють в українсько-канадському проекті «Молодь – за здоров’я», основу якого становить система health promotion,
останнім часом використовують вислів «формування здорового способу життя» [26].
Натомість О. Оржиховська підтримує О. Шиян у тому, що
термінологічне словосполучення «формування здорового
способу життя» не є повним відповідником англійського терміна «health promotion» (промоція здоров’я, пропаганда здоров’я, сприяння здоров’ю) [256].
Слова «здоров’я» та «збереження» є одними з найбільш
широковживаних не лише серед медичних працівників, а й у
суспільстві в цілому. Особлива увага була привернута до цих
слів після створення Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Цьому передували багаторічні зусилля, щодо налагодження
міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я. В
Україні після Угоди про асоціацію України з Європейським
Союзом увага до цієї проблеми посилилася. Звичним для нас
у політико-правовій площині є використання словосполучення «охорона здоров’я». Принципово новими для української
спільноти виступають слова «здоров’я» та «збереження».
Слово «hugieia» (ύγιεία від грець. – здоров’я) використовувалося в якості привітання у піфагорійців. З ім’ям богині здоров’я й пов’язують походження слова «гігієна» [63]. Aнглійське слово «health» (здоров’я) походить від давньоанглійського слова «hael», що означає «whole» – «цілий», «повний»,
«непошкоджений», «рідний», вказуючи на те, що «здоров’я»
стосується цілісності особи, а також її здоров’я [111, с. 167; 803].
Здоров’я – це природний динамічний стан організму,
який характеризується його самоврівноваженістю і адаптацією у навколишньому середовищі у духовному, фізичному, а
також соціальному сенсі. У Статуті Всесвітньої організації
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охорони здоров’я зазначено, що «здоров’я – це стан повного
фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних вад» [137]. У новій концепції здоров’я робоча група ВООЗ пропонує таке визначення
цього терміна: «Здоров’я – це ступінь здатності індивіда чи
групи, з одного боку, реалізувати свої прагнення і задовольняти потреби, а з іншого – змінювати середовище чи кооперуватися з ним. Тому здоров’я розглядається як ресурс, а не
мета життя» [302]. Не виключено, що роз’яснення цього терміна неодноразово змінюватиметься у майбутньому. В науковому обігу існує широкий спектр тлумачень – від зредукованих до рівня технічного чи біологічного знання і до філософсько-релігійних. Нині налічується понад триста дефініцій здоров’я, автори яких використовують найрізноманітніші
критерії, що, на їх думку, характеризують сутність здоров’я.
Як зазначає О. Міхеєнко, визначення понять є однією з
основних умов будь-якого дослідження. Розвиненість та виваженість термінологічного апарату є не лише ознакою ступеня
науковості дисципліни, показником професійної компетентності та рівня кваліфікації фахівця, а й визначає об’єктивність дослідження, його базові методологічні засади, скерувати подальшу діяльність у правильному напрямі. Успішність
оздоровлення людини значною мірою залежить від розуміння сутності здоров’я, чинників і процесів, які формують цей
стан. Конкретизація сутності індивідуального здоров’я – одна
з найголовніших методологічних проблем, вирішення якої
дасть змогу розв’язати питання про шляхи та можливості
практики оздоровлення організму людини [228].
Термін «збереження» можна розкрити через інтерпретовані в Академічному тлумачному словнику варіанти «зберігати», «зберегтися», «збережений», «зберегти». Їх можна розуміти у двох варіантах: 1) дію чи стан; 2) тримати щось у певних умовах, оберігаючи від псування, руйнування [3].
Таким чином, поєднання цих двох слів утворює нове словосполучення «здоров’язбереження». Термін «здоров’язбереження», а також синонімічні категорії «збереження здоров’я»,
«охорона здоров’я», «зміцнення здоров’я» досить часто вико57
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ристовуються в наукових працях. Водночас термін «здоров’язбереження» ще не має однозначного визначення.
Це зумовлено принаймні двома основними причинами.
По-перше, поняття «здоров’язбереження» не було певним
чином монополізовано медичною галуззю. По-друге, здоров’язбереження особистості як пріоритетне педагогічне завдання, як безпосередній результат освітньої діяльності активно обговорюється в педагогіці та філософії.
Позаяк термін «здоров’язбереження» є складним сполученням, вважаємо за доцільне запропонувати абревіатуру. Як
відомо, абревіатура (лат. abbrevio – скорочую) – це складне
скорочене слово [478]. Враховуючи, що Україна тісно пов’язана з європейськими країнами і має стратегічні наміри вступу
до Європейського Союзу, виникає необхідність перекладу
терміна англійською мовою і визначення абревіатури за правилом – перших літер слів. Однак ми отримуємо деякі труднощі з перекладом. Дослівно слово «здоров’я» перекладається англійською мовою як health та можливі варіації слова
«збереження» – maintenance, conservation, custody, enshrining,
keeping, preservation, preserving, reservation, retention, saving,
savings, storage, storing [6, с. 243, 455]. С. Серьогін зауважує,
що наявність мовної асиметрії між англійською мовою та
іншими мовами континентальної Європи спричиняє виникнення серйозних проблем при перекладі юридичних текстів
з англійської мови [414, с. 25–28]. А деякі дослідники радять
користуватися латинською мовою, що є загальним засобом
міжнародного спілкування [517]. Користуючись підказками
словників, ми можемо зупинитися на словосполученні
«health maintenance» [642]. Для зручного використання даного словосполучення пропонуємо авторську абревіатуру
«HM». А враховуючи, що наше дослідження лежить у площині політичної науки і метою наших досліджень є пошук
найбільш ефективних шляхів розвитку системи громадського здоров’я, розширення принципів і цінностей, що будуть
покладені в її основу, під здоров’язбереженням слід розуміти
процес зміцнення та збереження здоров’я, спрямований на
перетворення емоційно-психологічної, фізичної та інтелек58
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туальної сфер людини, утвердження ціннісного ставлення до
особистого здоров’я і здоров’я інших, загальне усвідомлення
особистої відповідальності людини за власне здоров’я.
Політика здоров’язбереження – це політика в соціальнокультурній сфері, відповідно до якої держава або суб’єкти
публічної адміністрації (посадові особи), органи місцевого
самоврядування, громадські об’єднання спрямовують свою
діяльність на підвищення рівня здоров’я, поліпшення якості
життя і збереження генофонду Українського народу [911,
с. 775; 450, с. 106-107].
Полісистемні властивості здоров’я трактуются в рамках
різних підходів до розуміння здоров’язбереження. В межах
суто медичного підходу Н. Башавець поняття «здоров’язбереження» трактує як цілеспрямовану, усвідомлену, мотивовану
діяльність щодо збереження свого фізичного, психічного,
духовного і соціального здоров’я як ціннісної основи для
самореалізації [144].
Т. Кадобний вважає, що медицина повинна бути зорієнтована не тільки на надання медичної допомоги, а й на заходи
здоров’язбереження, продовження життя пацієнтів. Для
цього існує необхідність впровадження системного принципу здоров’язбереження, відповідно до якого здоров’я кожної
конкретної людини і суспільства в цілому безпосередньо
залежатиме від способу життя, поведінки, думок, виховання,
мислення і переживання [146, с. 22].
В. Козлова розглядає здоров’язбереження як систему заходів, що забезпечують гармонійний психічний, фізичний,
духовний розвиток особистості, попередження захворювань,
а також як діяльність, спрямовану на збереження і зміцнення
здоров’я [169]. Зміцнення здоров’язбереження Г. Євтушенко
розглядає насамперед як поліпшення медичного обслуговування та медичної допомоги, доступу населення до якісних
медичних послуг, що можливе шляхом зміцнення матеріально-технічної бази галузі, її кадрового потенціалу, подальшого реформування [125, с. 154-165].
В рамках валеологічного підходу існує абсолютно інше
бачення, сформоване свого часу М. Амосовим. Його при59
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хильниками є Ю. Ярчук, В. Гриценко, В. Бєлов, А. Котова,
О. Пустовойт. Він зводиться до того, що лікарський досвід
сучасного медпрацівника не є достатнім для ефективної
оздоровчо-просвітницької діяльності, оскільки лікар не володіє глибокими знаннями про фізичну культуру, харчування,
загартування, подолання шкідливих звичок тощо. Медицина
не досліджує хворого на предмет здоров’я і тому не може
дати конкретних порад і рекомендацій [527, с. 115]. На відміну від медицини суб’єктом валеології є практично здорова
людина, а предметом − її здоров’я, причому шлях до нього
прямий − формування, підтримання і розширення зони здоров’я [91, с. 52].
Педагогічний підхід, заснований на сучасних педагогічних інноваціях, дає змогу виокремити технології, спрямовані
на здоров’язбереження, зокрема здоров’язбережні технології,
оздоровчі технології, технології навчання здоров’ю, виховання культури здоров’я [28, с. 1-6], або такі групи здоров’язбережних технологій: медико-гігієнічні, екологічні здоров’язбережні технології, лікарсько-оздоровчі технології, фізкультурно-оздоровчі технології, соціально-адаптувальні та особистісно-розвивальні технології, технології забезпечення безпеки
життєдіяльності, здоров’язбережні освітні технології [461,
с. 383-384].
На думку представників педагогічного підходу, організаційно-педагогічне забезпечення реалізації здоров’язбережних технологій в освітньому процесі повинно бути побудоване з урахуванням комплексу педагогічних умов, і представлене цільовою умовою – формуванням ціннісного ставлення до
здоров’я; змістовою – валеологізацією змісту освіти та виховного процесу; технологічною – формуванням аксіологічного,
гносеологічного, діяльнісного й вольового компонентів здоров’язбереження та компонентів готовності до здоров’язбереження (мотиваційний, когнітивно-пізнавальний, фізкультурно-оздоровчий, рефлексивно-корегувальний), а також валеопедагогічним моніторингом [286 с. 29-32].
Інша наукова позиція будується на тому, що основними
компонентами здоров’язбереження в освітньому процесі є
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аксіологічний, гносеологічний, діяльнісний, вольовий. Так,
Ю. Палічук виділяє три блоки змісту здоров’язбережної освіти: інваріантний, варіативно-фаховий, варіативно-індивідуальний. На думку науковця, змістовий компонент здоров’язбереження охоплює розумове, фізичне, психогігієнічне,
моральне, екологічне і статеве виховання, а функції здоров’язбереження можна звести до формувальної, інформативно-комунікативної, діагностичної, адаптивної, рефлексивної, інтеграційної [269, с. 56-62].
Порівняння понять «компетентність», «здоров’я», «здоров’язбереження» дало змогу О. Антоновій та Н. Поліщук дати
визначити поняття «здоров’язбережна компетентність», під
якою, слід розуміти інтегральну якість особистості, що проявляється у загальній здатності та готовності до здоров’язбережної діяльності, що ґрунтується на інтеграції знань, умінь,
навичок, ціннісних орієнтацій особистості, спрямованих на
збереження фізичного, соціального, психічного та духовного
здоров’я – свого та оточення [9, с. 27-31].
За таких підстав В. Морозова, Л. Лаврова, В. Музирова,
В. Савченко виводять поняття здоров’язбережної освіти як
стратегічного напряму реалізації державної політики, де освіта переорієнтовується на гуманні, демократичні принципи
управління, організації та здійснення навчально-виховного
процесу, створює оптимально сприятливі умови для розвитку, навчання і особистісної та професійної реалізації, дає
науково обґрунтовані знання щодо здоров’я, здорового способу життя, виховує ставлення до здоров’я, загальнолюдських
цінностей, як пріоритетних, формує навички здорової і безпечної поведінки, готує нову еліту вчителів, які володіють і
постійно застосовують у своїй діяльності сучасні здоров’язбережні засоби, методи і технології навчання [232].
У рамках педагогічного підходу точка зору В. Кульчицького та Т. Кульчицької зводиться до того, що формування культури здоров’язбереження повинно включати три
основні складові: виховання, культуру і поведінку здоров’язбереження.
Виховання спрямоване на всебічний, гармонійний розвиток особистості. Виховання здоров’язбереження передбачає
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формування у людини певних якостей відповідно до вимог
морального, розумового, трудового, фізичного й естетичного
виховання. Завданнями такого виду виховання повинні бути:
формування переконань, що здоров’я є ціннісним елементом
духовного життя людини; формування умінь і навичок поведінки щодо свого здоров’я, науково обгрунтованого ставлення до екологічних, глобальних проблем, що загрожують здоров’ю, формування санітарно-гігієнічних умінь та навичок;
тренування та загартування організму тощо.
Сучасні умови розвитку українського суспільства висувають нові вимоги до системи освіти та виховання підростаючого покоління. Молодь гостро відчуває наслідки деформації
суспільства, переживає свою соціальну незахищеність, падіння духовності, зростання психічної нестабільності. Перегляд
стратегії, змісту, методичного забезпечення навчально-виховного процесу, стану здоров’я дітей і молоді, який погіршується з кожним роком, вимагає зміни у ставленні системи освіти
до цієї проблеми [186, с. 31].
Культура – освітній процес, що відкриває широкі перспективи щодо формування світогляду людини. Проблема культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації набуває
особливої значущості, що пояснюється постійним погіршенням стану здоров’я, зумовленим несприятливими соціальноекономічними умовами. Завданням культури здоров’язбереження є: створення оптимальних умов для формування здорового організму людини; виховання волі, розвиток спритності,
краси тіла і рухів; відмова від тютюнопаління, вживання алкоголю і наркотиків; усвідомлення відповідальності перед майбутнім поколінням за збереження генофонду нації тощо.
На думку В. Горащука, культура здоров’я – це важливий
компонент загальної культури людини, обумовлений матеріальним і духовним середовищем життєдіяльності суспільства, що виражається в системі цінностей, знань, потреб,
умінь і навичок з формування, збереження й зміцнення її
здоров’я [74, с. 167-174]. Суспільство і держава зацікавлені в
тому, щоб процес оволодіння громадянами культурою здоров’я був цілеспрямованим і ефективним [75, с. 132]. Еле62
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ментом культури здоров’я є уважне і правильне ставлення
людини до самої себе, прагнення до самопізнання, розвитку і
самовдосконалення своєї особистості [239, с. 179].
Поведінка здоров’язбереження є результатом виховання і
культури. Завданням поведінки здоров’язбереження є: оволодіння особистістю нормами моральної поведінки; розвиток
почуттів; формування переконань; застосування здобутих у
цій сфері знань, умінь та навичок тощо.
У практичній політиці цей підхід визначає потребу керуватися при розробці заходів щодо здоров’язбереження тим
принципом, що, з одного боку, держава відповідає за здоров’я
своїх громадян, а з іншого – громадянин відповідає за здоров’я своє та своєї країни. Певна новизна такого підходу для
українського суспільства полягає у незвичності усвідомлення
тези особистої відповідальності громадянина за власне, а тим
більше суспільне здоров’я. Ця теза нетрадиційна для вітчизняного менталітету, зважаючи на давню звичку покладатися
на державу з усіх кардинальних проблем суспільного розвитку [26].
Як зазначає О. Марків, здатність до збереження здоров’я
розглядається як основа буття людини, де основним є усвідомлення важливості здоров’я, здорового способу життя для
життєдіяльності особистості, це характеристики, особливості,
які спрямовані на збереження фізичного, психічного, соціального, духовного здоров’я – свого та оточуючих [207,
с. 176-182].
Основне завдання наукової спільноти полягає саме у
визначенні причинно-наслідкових зв’язків виникнення
катастрофічного стану здоров’я населення. Національна ідея,
на думку М. Проданчука, має звучати як «збереження здоров’я – збереження нації». Звичайно, це прикрий привід для
розбудови національної ідеї. Ця проблема не є суто медичною, вона безпосередньо стосується науки, культури й освіти.
Іншими словами, саме науковці відповідають за всі ці напрями і є носієм фундаментальних можливостей, для того, щоб
правильно сформулювати цю національну ідею й закликати
політичні сили, владу і все суспільство до її реалізації [482].
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За останні роки в Україні розгорнулася плідна робота з
дослідження державної політики та вироблення практичних
рекомендацій щодо державної політики в галузі охорони здоров’я. Дослідників у цій галузі в Україні небагато, але чітко
простежується тенденція підвищення інтересу до цих проблем. Питання здоров’язбереження в працях такого характеру не висвітлюються. Більшість науковців або не розглядають
здоров’язбереження взагалі, або вважають його частиною системи охорони здоров’я і розглядають його як частину і ціле.
У навчальному посібнику з аналізу політики охорони здоров’я, автором якого є Т. Семигіна, пропонується таке визначення: «політика охорони здоров’я – це політика, яка ґрунтується на тому, що держава визнає право кожного на охорону
здоров’я, забезпечує його захист, а також гарантує всім громадянам реалізацію їхніх прав у галузі охорони здоров’я»
[406, с. 72]. Головним напрямом політики держави у сфері
охорони здоров’я, на думку автора, є створення як ідеології і
стратегії збереження здоров’я, так і конкретних структур та
інституцій для її реалізації, у тому числі законодавчої бази
правового регулювання [406, с. 73].
У монографії «Політичні аспекти охорони здоров’я: на
перетині глобального і локального» Т. Семигіна дійшла
висновку: сучасна політика охорони здоров’я ґрунтується на
тому, що уряди країн несуть відповідальність за стан здоров’я
населення, а не лише за стан та фінансування системи надання медичної допомоги. Політика охорони здоров’я є одним із
способів легітимації влади і оперує нормативними (ціннісними) уявленнями про здоров’я як бажаний рівень соціальнодемографічних показників [411, с. 26].
За визначенням українських науковців Н. Кризиної,
Н. Нижник, О. Поживілової державна політика України в
галузі охорони здоров’я – це комплекс прийнятих загальнодержавних рішень чи взятих зобов’язань щодо збереження та
зміцнення фізичного і психічного здоров’я та соціального
благополуччя населення держави як найважливішої складової її національного багатства шляхом реалізації сукупності
політичних, організаційних, економічних, правових, соціаль64
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них, культурних, наукових та медичних заходів з метою
забезпечення генофонду української нації, її гуманітарного
потенціалу [504, с. 316].
На думку В. Співака, політика охорони здоров’я ґрунтується на базових підходах, відповідно до яких держава визнає
право кожного на охорону здоров’я, забезпечує його захист, а
також гарантує всім громадянам реалізацію їхніх прав у галузі охорони здоров’я. Така політика є відносно самостійною
сферою суспільних відносин, пов’язаною з реалізацією національних і глобальних цілей, соціально-економічним реформуванням суспільства. Її результати є критерієм визначення
рівня суспільного добробуту, розвитку суспільства та його
безпеки [437, с. 385].
Характеризуючи управлінський підхід, С. Петрова відзначає, що державна політика України у сфері охорони здоров’я
– це комплекс прийнятих загальнодержавних рішень чи взятих зобов’язань щодо збереження і зміцнення фізичного і
психічного здоров’я та соціального благополуччя населення
держави як найважливішої складової її національного багатства шляхом реалізації сукупності політичних, організаційних, економічних, правових, соціальних, наукових, медичних
заходів з метою збереження суспільного здоров’я [285].
На думку Н. Кризиної, основними напрямами, стратегічними цілями національної політики України в галузі охорони здоров’я мають бути: забезпечення збереження і зміцнення здоров’я населення; забезпечення державою пріоритетного фінансування комплексних народногосподарських програм лікування, профілактики, реабілітації та інших заходів
щодо охорони здоров’я; розробка концептуальних засад
виходу з кризи та переходу до сталого розвитку системи охорони здоров’я України; визначення глобальних державних та
регіональних цілей, показників і критеріїв управління у зв’язку з переходом до стабільного розвитку галузі охорони здоров’я України; подальше вдосконалення державної медичної
допомоги; удосконалення мережі та структури закладів охорони здоров’я; поліпшення медико-демографічної ситуації:
збільшення народжуваності, зменшення рівня смертності
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новонароджених та осіб працездатного віку, збільшення тривалості життя; поліпшення профілактичної роботи всіх
ланок охорони здоров’я, удосконалення санітарно-епідемічної служби; підвищення рівня санітарної культури населення, формування здорового способу життя. Науковець наголошує, що для здійснення аналізу і вибору стратегії державної
політики щодо перебудови системи охорони здоров’я слід
включити певні механізми державного управління в процес
перетворень, простосовуючи їх до конкретних проблем і
можливостей [183].
На думку Л. Руснак, особливістю державного управління
діяльністю в сфері охорони здоров’я є спрямованість діяльності держави на забезпечення публічних інтересів шляхом
використання переважно адміністративних засобів впливу на
відносини та поведінку господарюючих суб’єктів [394, с. 62].
На думку А. Підаєва, О. Возіанова, В. Москаленка та
В. Пономаренка, державне регулювання охорони здоров’я –
це здійснення державою комплексних заходів (організаційних, правових, економічних тощо) у соціальній, економічній,
політичній, духовній сферах для збереження й підвищення
рівня здоров’я населення в цілому та кожної людини зокрема, запобігання на загальнодержавному рівні негативним
суспільним явищам і хворобам, що безпосередньо стосуються
до рівня здоров’я населення [428, с. 25-26].
На позиції управлінського підходу стоїть і О. Рогова. Вона
зазначає, що сучасна система управління охороною здоров’я
має орієнтуватися на різноспрямовані інтереси провайдерів і
споживачів медичної допомоги, враховуючи наявні фінансові, кадрові, матеріально-технічні ресурси медицини, водночас дбати про реалізацію державних соціальних гарантій у
сфері охорони здоров’я [390, с. 53].
Є. Долотенко вважає, що складність системи охорони здоров’я викликає труднощі в управлінні цією сферою, оскільки
треба враховувати: рівні управління (державний, регіональний, місцевий); особливості управління органами і закладами охорони здоров’я, об’єднаними в галузеві (відомчі) системи; особливості управління медичними закладами за форма66
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ми власності; ієрархію об’єктів, яка будується на принципах
поділу надання медичної допомоги первинними, вторинними і третинними центрами охорони здоров’я; недосконалість
законодавчої бази регулювання у сфері охорони здоров’я
[114, с. 93-94].
Я. Радиш трактує державну політику в галузі охорони здоров’я як комплекс прийнятих загальнодержавних рішень або
взятих зобов’язань держави щодо збереження та зміцнення
фізичного і психічного здоров’я населення України шляхом
реалізації сукупності політичних, організаційних, економічних, правових, соціальних, культурних, наукових, профілактичних та медичних заходів з метою збереження генофонду
нації, її гуманітарного потенціалу та урахуванням вимог
нинішнього і майбутніх поколінь, в інтересах як конкретної
особистості, так і суспільства в цілому [379, с. 16]. О. Щепін
державну політику в галузі охорони здоров’я розуміє як комплекс прийнятих загальнодержавних рішень чи взятих
зобов’язань щодо збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я та соціального благополуччя населення держави як найважливішої складової її національного багатства
шляхом реалізації сукупності політичних, організаційних,
економічних, правових, соціальних, культурних, наукових та
медичних заходів з метою забезпечення генофонду української нації, її гуманітарного потенціалу [504, с. 316].
На думку Н. Солоненко, пріоритет заходів із збереження і
зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя
є основними напрямами еволюції парадигми сучасної охорони здоров’я [435, с. 8].
Прихильником єдиних підходів до планування в системі
охорони здоров’я є Д. Карамишев. На його думку, державна
політика в галузі охорони здоров’я – це загальний напрям,
який визначає характер дій держави щодо збереження та
зміцнення здоров’я громадян України як найважливішої
складової національного надбання [149, с. 280].
Альтернативні погляди щодо напрямів і стратегії вдосконалення державної політики охорони здоров’я дозволили
Т. Чекановій виділити три основних підходи щодо переходу
67

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження політики…

до нової системи державного управління охороною здоров’я.
Перший підхід передбачає: перетворення усіх медичних
закладів на недержавні автономні структури, приватну індивідуальну практику, багатоканальне фінансування за рахунок державного і місцевого бюджетів, ресурсів підприємств,
сімейних бюджетів, добровільного страхування, благочинних фондів, розповсюдження їх на певні контингенти і види
медичної допомоги, вільний вибір лікаря. Тобто йдеться про
перехід на ринкові відносини, конкуренцію між закладами,
керівними структурами, вільне ціноутворення. Прихильники такого підходу піддавалися критиці за соціальне розшарування в медичному середовищі, виникнення нерівності
в медичному обслуговуванні еліти і «загалу».
Другий підхід обгрунтовує утримання державної медицини за кошти державного і місцевих бюджетів, комунальної і
приватної – за кошти громад і громадян, запровадження госпрозрахунку, право на безкоштовну медичну допомогу кожного пацієнта.
Представники третього підходу вважають, що всі реформи
призвели до руйнування системи радянської медицини.
Запровадження обов’язкового медичного страхування і
сімейної медицини – це помилка і механічне копіювання
досвіду Заходу (там спочатку запроваджувався приватний
сектор, а потім безкоштовне медичне обслуговування). Тобто
акцент фактично робився на відновленні старої системи державного управління медичним обслуговуванням при збереженні поступового введення в дію деяких ринкових механізмів.
Т. Чеканова вважає більш раціональним другий підхід до
реформування державної політики в системі охорони здоров’я, оскільки він дає змогу поєднати державну, комунальну
і приватну форми власності, зберегти гарантований державою обсяг медичної допомоги, єдину методологію і методику
ціноутворення в державних медичних закладах і вільну – в
приватних, використати національні надбання і світовий
досвід у галузі охорони здоров’я. Конкуренція моделей державної політики виправдана, оскільки дозволяє обрати такий
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концептуальний підхід до впровадження державної політики, який робить її ефективною [501, с. 8-9].
Важливим стратегічним напрямом удосконалення системи охорони здоров’я щодо посилення її здоров’язбережної
функції є її економічна складова. Одна група науковців переконливо стверджує, що фінансування охорони здоров’я – це
прерогатива держави. Так, О. Литвинова, Л. Романюк,
В. Коломийчук вважають, що ефективність системи охорони
здоров’я в Україні може забезпечуватися підвищенням соціального статусу лікаря; переглядом принципу оплати праці
лікаря (від хвороби до здоров’я); запровадженням державних
важелів регулювання цін на медикаментозні засоби співрозмірно до середньостатистичних доходів населення та виділення коштів на охорону здоров’я; раціональним використанням наявних ресурсів; інтенсивним розвитком медичної
галузі [199, с. 97]
Г. Євтушенко, В. Куценко вважають, що система охорони
здоров’я як здоров’язбережний чинник економічного зростання потребує успішного розв’язання фінансових, економічних та організаційних завдань.
Водночас потребує більш ефективного та раціонального
використання ресурсів, насамперед грошових, у тому числі за
рахунок модернізації медичних закладів, упровадження
нових технологій та загальної інтенсифікації галузі; вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я з урахуванням сучасних управлінських технологій, нових принципів
організації охорони здоров’я населення. Управління системою охорони здоров’я має включати моніторинг ресурсів охорони здоров’я та результатів діяльності системи охорони здоров’я, регулювання в рамках систем «централізація – децентралізація», «державне регулювання та самоврядування», «державні і ринкові механізми регулювання» [125, с. 163-164].
Поліпшення стану системи охорони здоров’я шляхом
упровадження обов’язкового медичного страхування пропонує А. Надточій, за рахунок запровадження механізму медичного страхування, перевівши неофіційні платежі населення у
правове поле, наділяючи і пацієнтів, і медичний персонал
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відповідними правами, обов’язками і відповідальністю
[237, с. 159].
Також, на думку Т. Педченка, найбільш прийнятною для
України формою реалізації соціальних гарантій держави в
охороні здоров’я є запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, що дасть можливість страхувати соціальні ризики, пов’язані зі здоров’ям
людей, підвищити ефективність державного регулювання
галуззю охорони здоров’я та гарантувати високу якість
надання медичної допомоги [280, с. 13].
На залученні додаткових джерел фінансування наполягає
і Е. Ковжарова. Головним засобом реалізації цього напряму,
на її думку, має стати розширення практики добровільних
форм медичного страхування в його основних формах –
діяльність страхових компаній і товариств взаємного страхування (лікарняних кас) [167, с. 14].
На основі позитивного досвіду країн Східної Європи щодо
запровадження системи страхового фінансування галузі охорони здоров’я в Україні І. Голованова та О. Краснова пропонують розробити програму створення системи страхової
медицини з урахуванням специфіки її сучасного стану.
Найприйнятнішою для України, на їх думку, є бюджетнострахова модель. Джерелами фінансування галузі в рамках
цієї моделі може бути державний бюджет та фонд соціального медичного страхування. Проте в період переходу до бюджетно-страхової моделі їй, імовірно, бракуватиме фінансування. Тому варто залучати додаткові джерела: кошти, що
акумулюються завдяки наданню платних медичних послуг,
кошти добровільного медичного страхування і надходження,
отримані за рахунок благодійництва. Для підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров’я в
Україні необхідні реформи, які б охоплювали управління
цією системою, її фінансування та надання медичних послуг
[69, с. 22].
Прихильником страхової моделі й запровадження її у вітчизняну охорону здоров’я й фармацію є Г. Панфілова. На її
думку страхові відносини зможуть поліпшити організацію
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надання доступної та якісної фармацевтичної допомоги
населенню [270, с. 30-31].
На такі наукові доробки авторів наштовхнув сам законодавець. Так, перша модель обов’язкового медичного страхування заснована на ст. 49. Конституції, відповідно до якої «кожен
має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування» [174]. Законом України «Про страхування»
(ст. 7) визначено вид обов’язкового медичного страхування
[350]. Ст. 18 Закону України «Основи законодавства України
про охорону здоров’я» визначає, що держава забезпечує створення і функціонування системи медичного страхування
населення. Страхування громадян здійснюється за рахунок
Державного бюджету України, коштів підприємств, установ і
організацій та власних внесків громадян [167].
Друга модель – загальнообов’язкове державне соціальне
медичне страхування – заснована на ст. 46 Конституції
України: громадяни мають право на соціальний захист, що
включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в
інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств,
установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел
соціального забезпечення; створенням мережі державних,
комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. І хоча цією статтею окремий вид медичного страхування не визначений, у Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (ч. 1 ст. 4)
з’явився такий вид загальнообов’язкового державного соціального страхування, як медичне страхування [168].
В рамках економічного підходу слід виділити групу науковців, які є прихильниками політики «розвитку людського капіталу». Зокрема, С. Климко зауважує, що сутність людського
капіталу характеризується сукупністю економічних відносин
щодо суми теоретичних і практичних знань працівників, їх
досвіду, уміння і навичок, освітнього, професійного рівня під71
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готовки особистості. Людський капітал підвищує можливості
суспільства у виробництві нових товарів і послуг, здатний
приносити його власнику протягом певного часу дохід.
Критерієм виміру людського капіталу є інвестування в людину, всі види інвестицій у неї, що сприяють зростанню продуктивності праці та її інтелектуалізації, підвищенню персоніфікованих доходів людини. Залежно від рівнів формування і
використання людського капіталу, способів їх взаємодії і взаємодоповнення відтворення людського капіталу набуває специфічних рис на загальнодержавному, галузевому, регіональному, корпоративному та індивідуальному рівнях [163, с. 11].
Д. Насипайко розглядає людський капітал як елемента
національного багатства [240, с. 13].
Специфіка людського капіталу як квінтесенції конкурентоспроможності, економічного зростання та ефективності
полягає в його безальтернативності, а його розвиток залежить
від ефективного функціонування економіки та державного
регулювання інвестиційних процесів. Оцінка людського
капіталу ускладнюється наявністю антропологічної складової, що відображає єдність у людині соціального і біологічного, суспільного та індивідуального. До основних цілей механізму державного регулювання інвестицій в людський капітал М. Ажажа відносить: а) політичні – функціонування системи забезпечення державного регулювання політики інвестицій в людський капітал на рівні регіону; б) соціальні – функціонування системи забезпечення ефективної інвестиційної
діяльності; в) духовні – забезпечення єдності духовних цінностей суспільства та його членів; утвердження в суспільній
свідомості ідеалів і цінностей справедливого суспільства;
г) правові – створення передумов для цілісного, всебічного та
гармонійного розвитку особи, реалізації її духовних сил та
задоволення духовних потреб, імплементації норм міжнародного гуманітарного права у систему інвестиційних цінностей
суспільства [2, с. 9-10].
Отже, здоров’я є важливим соціальним та економічним
чинником, від рівня якого значно залежать економічні ресурси, фізичний, духовний і моральний потенціал суспільства.
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Грунтовний аналіз змісту й вимог законодавства, що регулює організацію охорони здоров’я, здійснено в працях
С. Антонова [8], С. Булеца [18], К. Гориславського [83],
Л. Дешко [108], Л. Кущ [191], П. Лівак [200], Б. Логвиненка
[203], В. Мартиновського [209], В. Пашкова [279], О. Прасова
[306], В. Стеценко [457], В. Чернат [502], Д. Шапошнікова
[511], І. Шатковської [512] та ін. Зокрема, науковці вважають,
що із метою вдосконалення правового регулювання відносин
у сфері охорони здоров’я потрібно узгодити саму концепцію
розвитку законодавства, а потім відповідно до плану законотворчих робіт опрацювати проекти окремих законодавчих
актів, удосконалити нормативно-правову базу на якісно
новому системному рівні [278, с. 195].
Як зазначає З. Гладун, державна політика потребує нормативного закріплення, оскільки лише після цього вона набуває
загальнообов’язкового характеру і стає загальнодержавним
напрямом розвитку в певній сфері суспільного життя
[65, с. 65].
На думку Р. Гревцової, має йтися не просто про нормативне, а саме про законодавче закріплення основних засад державної політики у сфері охорони здоров’я [87].
Зупиняючись на недоліках, Т. Семигіна наголошує, що
зміст політики охорони здоров’я є далеким від сучасних професійних концепцій. Хоча в українських нормативно-правових актах декларується прихильність ідеям сприяння здоров’ю, проте охорона здоров’я в Україні медикалізована й
орієнтована на лікування та медичну профілактику хвороб.
Політика і система охорони здоров’я не здатні забезпечити
формування здорового способу життя, передовсім у молоді,
догляд для людей із проблемами здоров’я, ефективно реагувати на глобальні епідемії тощо [413, с. 18].
На необхідності звернення до європейських норм і рекомендацій у сфері охорони здоров’я наголошують К. Дейниховська [100], К. Жилка [129, с. 131-134], С. Істомін [143, с. 8486], Т. Курило [190, с. 82-84], С. Линник [195, с. 191-195],
Л. Оверчук [251, с. 274-281], О. Солдатенко [433, с. 50-59].
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Розглядаючи питання формування державної політики
України в галузі охорони здоров’я, в контексті вимог ХХІ століття, слід зазначити, що охорона здоров’я – це складна, багаторівнева система, яка розвивається, видозмінюється під
впливом часових, соціальних і багатьох інших чинників. Під
час модернізації цієї політики треба враховувати інтеграційні процеси в європейській і світовій практиці [453, с. 78]. У
нормативному плані важливо використати підхід «охорона
здоров’я у всіх політиках», що поступово наблизить її до
європейських показників [442, с. 187]. Адже виникла потреба
адаптації політики і системи охорони здоров’я, а також переорієнтації її з лікування хвороб на профілактику захворювань та підвищення рівня здоров’я [443, с. 139]. Швидкий прогрес у відносинах з Європою у сфері охорони здоров’я повністю залежить від зусиль України та конкретних досягнень у
виконанні зобов’язань щодо спільних цінностей. Європейська політика сусідства відкриває нові перспективи для партнерства у сфері охорони здоров’я [440, с. 92].
У цьому контексті доречно навести позицію М. Сейшел та
В. Хекбарт, що звертаються до європейського досвіду.
Європейський Союз виробив послідовну і комплексну основу
для політики реагування на виклики в галузі охорони здоров’я, яка поєднує законодавство, співпрацю та фінансування: Стратегія ЄС Здоров’я «Разом за здоров’я». Такий підхід
пояснюється тим, що економічна криза загострила проблеми
народжуваності, захворювання, технологічних змін, а також
основних загроз для здоров’я. Це стало додатковим навантаженням на систему охорони здоров’я і збільшує зусилля ЄС
щодо економічного зростання, що викладено в стратегії
«Європа 2020». Європейська комісія прийняла основи політики у вигляді пакету документів соціального і медичного спрямування. Статті, що входять до пакету соціальних інвестицій,
включають документи, присвячені «Інвестиції в здоров’я». Це
розширює стратегію ЄС у галузі охорони здоров’я шляхом
зміцнення своїх основних цілей, твердо зосереджується в рамках європейської політики 2020 і підтверджує, що здоров’я є
цінністю, а витрати на охорону здоров’я повинні зростати.
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Здорове населення і стабільні системи охорони здоров’я
мають вирішальне значення для економічного зростання.
З позиції ЄС інвестування в систему охорони здоров’я означає, що ефективне економічне витрачання, структурні
реформи та інновації можуть забезпечити кращі результати
щодо здоров’я. Інвестування в здоров’я людей і економічне
зростання дасть можливість людям залишатися активними
довше і в кращому фізичному стані. Також інвестиції в здоров’я понизять показники соціальної нерівності та бідності
[899, с. 24-26].
Такої позиції дотримується і дослідниця А. Робертсон.
Вона стверджує, що здоров’я – це продукція із соціальним,
економічним і політичним контекстом. Держава повинна
робити все можливе для того, щоб зрівняти можливості кожного з громадян із забезпечення належного рівня оздоровлення [557, с. 158]. С. Карліс переконана, що політика держави повинна впроваджуватися найкращими фахівцями у цій
сфері з найвищим рівнем довіри. Головна ідея такого
підходу − подолання соціальної нерівності. У ході законодавчої реформи мають бути вирішені такі питання, як належна
якість продуктів харчування, заборона розповсюдження
наркотиків, вживання тютюну та алкоголю [890, с. 371-372].
На думку К. Мохіндри, для бідних країн і країн, що розвиваються, державна політика у цій сфері повинна зосереджуватися на макроекономіці. Це дасть можливість вирішити
низку питань на рівні прийняття програм та надання допомоги міжнародними фінансовими установами після економічних криз та виходу з боргових зобов’язань [730, с. 167].
M. О’Ніл та А. Педерсон переконують, що політику охорони
здоров’я повинно формувати законодавство, а уряд на всіх
рівнях повинен проводити політику з подолання шкідливих
звичок, таких, як вживання алкоголю та паління, агітацію за
здоровий і рухливий спосіб життя, впроваджувати оздоровчо-політичні ініціативи [757, с. 139-140].
І. Кікбуш зупинився на позиції, яка зводиться до того, що
здоров’я набиратиме силу в якості глобального суспільного
надбання тоді, коли воно буде пов’язане з іншими трансна75
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ціональними питаннями щодо зміцнення політичної спроможності виробляти глобальні суспільні блага для людини.
Без відповіді залишаються важливі питання, вирішення яких
могли б дати поштовх для нових політичних підходів у охороні здоров’я, що дасть можливість зробити значний крок
вперед. По-перше, поява нової парадигми розвитку охорони
здоров’я на період після 2015 року, в основу якої покладена
робота Організації Об’єднаних Націй з подолання транскордонних проблем в умовах глобалізації. По-друге, існує занепокоєння, чи буде проявлятися фінансова ініціатива, яка
останніх 20 років сприяла вирішенню питань у сфері охорони здоров’я. По-третє, чи відповідає сучасна політика новим
викликам у сфері охорони здоров’я? Чи підходить вона, як і
раніше, для вирішення сучасних глобальних проблем охорони здоров’я? По-четверте, велика кількість глобальних проблем в охороні здоров’я може бути вирішена тільки при взаємодії з іншими секторами.
Здоров’я за своєю суттю має політичний характер, стверджує І. Кікбуш. Належне фінансування і система управління
адаптовані до складних багатосторонніх взаємодій, здатні
доповнювати та інтегрувати багато тематичних ініціатив.
Наступну глобальну епоху охорони здоров’я оцінюватимуть
за її політичними платформами, які будуть основою для
забезпечення безпеки здоров’я і які сфокусуються на виробництві глобальних суспільних благ для здоров’я за допомогою сильних міжнародних організацій, за підтримки урядів,
які мають політичну волю та інституційний потенціал
[727, с. 16-18].
Аналізуючи програми з охорони здоров’я у Швеції з
1978 р. по 2004 р., група дослідників дійшла висновку, що всі
документи, які стосуються охорони здоров’я, були спрямовані як на індивідуальний, так і на колективний підхід у вирішенні управлінських питань у цій сфері. Дуже важливо у
програмних документах, що розраховані на великий проміжок часу, враховувати політичні, економічні й соціальні фактори. Автори переконані, що формування політики залежить
від внутрішніх і зовнішніх факторів, серед яких природні
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зміни, ідеологія, міжнародні стратегії, національні цілі в
галузі охорони здоров’я, місцеві і регіональні проблеми,
силові та економічні фактори [573, с. 272].
Щодо недоліків в охороні здоров’я, які гальмують політику в цій сфері шведський досвід показує: відсутність міжгалузевої державної оздоровчої політики, у тому числі національні цілі й стратегії; відсутність усвідомлення того, як інші сектори впливають на оздоровчий розвиток населення; відсутність співпраці і координації між сектором здоров’я та іншими секторами. Якщо говорити про позитивні моменти, то
серед них можна виділити методи роботи на місцевому і
національному рівнях. На місцевому рівні політики і державні службовці співпрацюють тісніше. Це означає, що пропозиції та ідеї можуть обговорюватися миттєво і швидко реалізовуватися. Свою ефективність тут показав неформальний підхід до роботи, що полегшує співпрацю місцевої влади
з партіями, місцевими університетами і організаціями
[739, с. 312-313].
К. Глонті та В. Речел досліджували цілі, що були покладені в основу політики охорони здоров’я у 12 пострадянських
країнах: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан,
Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан,
Україна і Узбекистан. Потім вони порівняли їх з цілями у
сфері охорони здоров’я, що були викладені в національній
стратегії охорони здоров’я в контексті ініціативи Організації
Об’єднаних Націй та Цілей розвитку тисячоліття. Вчені
дійшли висновку, що всього кілька пострадянських країн
прийняли цілі охорони здоров’я в національній стратегії
охорони здоров’я, у визначеній кількості та встановлені часові терміни. Інші країни, так і залишилися на вихідних позиціях у сфері охорони здоров’я, і їх робота зосереджена навколо питань, що стосуються інфекційних захворювань та
здоров’я матері і дитини, що притаманне країнам колишнього СРСР. Також основною проблемою такої політики є кількісний підхід до показників, який заважає проводити профілактику захворювань, контрольні заходи та лікування
[656, с. 20-23].
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На нашу думку, це може свідчити про перевагу європейського підходу, що поєднує в собі законодавство, співпрацю
та фінансування.
Комплексний підхід пропонує Лоуренс Д. Браун, що базується на роботі зацікавлених суб’єктів політики охорони здоров’я, до яких він відносить державні установи (керівники,
законодавці, суди, бюрократичний апарат) і зацікавлених
сторін у приватному і громадському секторах (групи за інтересами, ЗМІ), що формують розробку і здійснення політики і
програми суспільної охорони здоров’я. На практиці він вважає доцільним застосування п’яти заходів з боку суб’єктів, що
певним чином мають здатність перетинатися під час їх реалізації. Перший захід – це захист (зосередження на подоланні
екологічної небезпеки, очищення води, забезпечення якісної
їжі тощо). Другий – профілактика, щеплення, скринінг
(наприклад, цукровий діабет, рак молочної залози і товстої
кишки). Тут важливе партнерство між громадськістю та
медичним співтовариством у визначенні ризиків та виявлення і застосування профілактики й лікування. Третій – пропаганда, стратегії, що сприяють здоровому способу життя, агітація до заохочення їсти більше свіжих фруктів і овочів і
менше жирної, солоної їжі, займатися спортом, приділяти
увагу психічно-емоційному стану тощо. Четвертий – прогноз, що дасть змогу фахівцям зробити правильні розрахунки, визначити негативні чинники впливу на рівень здоров’я,
їх наслідки. Це дасть можливість покращити планування і
взаємодію в даній сфері. П’ятий – постачання. Заклади охорони здоров’я, особливо в маленьких містечках, областях,
селах повинні мати достатній рівень медикаментозного
забезпечення для надання допомоги не тільки захищеним
верствам населення, а й тим, хто знаходиться за межею бідності, або не мають страховки, або є громадянами іншої держави. Тут важливо підтримувати зв’язок і співпрацювати з
усіма організаціями і рухами щодо впровадження благодійних програм, грантів, утворення пайових фондів, державних
асигнувань тощо [582, с. 168-172].
На думку інших науковців (С. Джексон, Ф. Перкінс,
Е. Хандор, Л. Кордвел, С. Хаман, С. Буасай), для державної
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політики охорони здоров’я важливий підхід, заснований на
співпраці держави й громадян і має такі складові: ключова
стратегія; належний клімат на індивідуальних, соціальних і
структурних рівнях; громадська активність та співпраця у
питаннях планування, управління, фінансування та ін.; законодавство, спрямоване на подолання бідності та вирішення
соціальних проблем [919, с. 80-83]. Процес розробки політичного курсу може характеризуватися двома підходами: раціональним або діалоговим підходом. Бар’єрами у комплексному розвитку політики охорони здоров’я є неналежна увага з
боку суб’єктів охорони здоров’я, неналежний медичний підхід, особисті інтереси зацікавлених суб’єктів [743, с. 118-120].
Такої точки зору дотримуються і Л. Ришетник та М. Вайс,
стверджуючи, що державна політика, у тому числі оздоровча, – результат переговорів і компромісу, часто між політичними, комерційними, професійними і громадськими
посередниками.
Політика охорони здоров’я повинна бути спрямована на
досягнення політичної мети, що має такі складові: підвищення питомої ваги оздоровчого сектора фінансування для первинного лікування і оздоровлення; реалізація заходів, котрі
довели свою ефективність і безпечність; реалізація програм,
котрі є ефективними, реальними і політично прийнятними;
визначення соціальних, економічних, екологічних детермінант здоров’я і несправедливості щодо здоров’я; виконання
спільних програм у даному напрямі з державним і недержавним сектором; заохочення інших секторів до прийняття політики і програми, які зміцнюють сферу охорони здоров’я,
фінансованих програм у сфері охорони здоров’я або які безпосередньо стосуються детермінант здоров’я [740, с. 250-251].
С. Міллер, М. Тоусенд, А. Проур, П. Браун і Л. Легер теж вважають підтримання належного рівня здоров’я і благополуччя
громадян шляхом співпраці держави з альянсами, що впроваджують інноваційні технології. Співпраця з екологічним
сектором управління і раціональне використання природних
ресурсів, на їх думку, може стати потенційною стратегією у
політиці охорони здоров’я [590, с. 49-53].
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В окрему групу слід виокремити прихильників підходу,
що ґрунтується на принципі екологічного громадського капіталу в XXI столітті. Основною ідеєю є акцент на політику, в
якій людина і її здоров’я є частиною екосистеми. Як стверджує М. Бентлі, така політика повинна спрямовуватися на
розв’язання глобальних проблем та подолання негативних
наслідків [756, с. 532]. Дж. Масуд, В. Поланд та Дж. Бекстер в
основі такого підходу бачать подолання екологічних ризиків,
підтримання культури співжиття і запровадження екологічних цінностей, розвиток екосистеми, прийняття екологічних
політичних рішень і контроль за їх виконанням, заохочування, оцінювання екологічної діяльності й проведення різних
розрахунків, прогнозів, підтримання фізичної активності та
відповідальність [725, с. 455-458]. Р. Муді, К. Бортчвік та інші
у запровадженні такої політики вбачають вирішення питання глобального потепління і подолання його наслідків шляхом громадської участі у питаннях охорони здоров’я, практики роботи влади і неурядових організацій. Така політика
насамперед спрямована на зміну стосунків у державі й запровадження нових концептів, а також розподіл функцій між
усіма учасниками, пропагування санітарної просвіти через
соціальний маркетинг та встановлення індивідуальної відповідальності [687, с. 250-256].
Прихильниками екологічного підходу є Дж. Патз та
М. Хетч. Науковці переконують, що політика охорони здоров’я повинна враховувати кліматичні зміни, які являють
собою серйозну проблему для глобальної охорони здоров’я.
Вчені доводять цю необхідність на основі даних, що показують, як впливає клімат на здоров’я. Ці показники ґрунтуються на погодних явищах, змінах температури, підвищенні
рівня моря та зміні кількості опадів. Науковці вбачають прямий вплив природних аномалій на здоров’я людини та попереджають про наслідки, які можуть спровокувати високу
смертність від спеки, алергічні захворювання від забрудненого повітря, інфекційні захворювання, голод. Таким чином,
життя на планеті залежить від ураганів, торнадо, посух,
пожеж, сильних опадів, гроз і повінів. Зміна клімату у най80
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ближчі десятиліття поставить життя і здоров’я людей під
загрозу. Вразливі групи населення у зв’язку із зміною клімату
по всьому світу порушать пропорційність співжиття на планеті [816, с. 320-321].
Прихильниками залучення науковців і фахівців різних
наукових галузей до реалізації політики здоров’язбереження
є Е. Розенберг, І. Гротто, Т. Двік, Т. Хорев, М. Коен, Б. Лев.
Вони відзначають, що система охорони здоров’я Ізраїлю за
такого підходу розвивалася протягом минулого століття і
досягла загального покращення після 1995 р. Показники
стану здоров’я різко поліпшилися за останні десятиліття і
нині в цілому конкурують з країнами-членами Організації
економічного співробітництва і розвитку. Ініціатива Здоровий Ізраїль (Healthy Israel 2020) була запущена Міністерством
охорони здоров’я у 2005 р. з метою створення плану профілактики щодо поліпшення якості життя, підвищення загального рівня довголіття. Політика охорони здоров’я розширила
свої напрями і відбулася її повна переорієнтація. Як зазначають автори, це відбулося на основі вивчення наукової бази.
В політику охорони здоров’я почали впроваджувати теоретичні положення і висновки наукових доповідей, публікацій
фахівців, результати наукових конференцій. Ключовими в
новій політиці стали три основні моменти щодо способу
життя: ожиріння, підвищення рівня активності, здорове харчування. Згодом робота зосередилася на боротьбі проти
тютюну на рівні законодавства, на контролі за алкоголем,
дитячим травматизмом, попередженням раку шкіри і програмах щодо запобігання хронічних захворювань. Проведення наукових семінарів, поширення звітів та наукової
інформації через традиційні та соціальні медіа підвищили
пріоритети і прискорили виконання програми з реалізації
політики охорони здоров’я [884, с. 1-3].
Як зазначає Т. Браят, політика охорони здоров’я і профілактика захворювань, як правило, покладаються на традиційні форми наукових знань, які є напрямами в державній і місцевій політиках у цій сфері. Ці знання, як правило, пов’язані
з медичними, клінічними і епідеміологічними показниками.
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Таким чином, інформація про кількісні показники поставила
акцент на питаннях способу життя громадян, а не на політичних і соціально-економічних питаннях, які насамперед
впливають на здоров’я і благополуччя. На процес формування політики охорони здоров’я впливають ідеологія уряду та
конкуренція між медичними та іншими суб’єктами охорони
здоров’я. Серед напрямів, які можливі у політиці охорони
здоров’я, Т. Браят дотримується класичної класифікації: перший, звичайний, за якого зміни в політиці охорони здоров’я
є продовженням існуючої політики з невеликими варіаціями.
Такі зміни можуть називатися поступовими. Другий, парадигмальний – це принципово новий напрям у державній
політиці, нова парадигма мислення щодо проблеми охорони
здоров’я. Наприклад, нова парадигма може бути спрямована
на лікарні, діагностичні послуги у сфері збереження здоров’я
і профілактику захворювань. Останні передбачають спрямованість на соціальні, політичні, економічні й екологічні
умови в якості внеску в здоров’я людини. Такі зміни можна
розглядати як парадигму в розумінні здоров’я і причин
захворювань. Важливе місце у політиці охорони здоров’я
автор відводить інформації, ідеології та пропаганді, а також
тій частині політики, яка орієнтована на навчання [955, с. 9091]. Мк. Мітчел та К. Батлер переконані, що в країнах, що розвиваються, політика здоров’я відходить на задній план,
поступаючись стрімкому розвитку політики у сфері
технологій [558, с. 16].
Х. Хелпін, М. Моралес-Суарес-Варела та Ж. Мартін-Морено вважають за потрібне використовувати наукові знання як
ефективну попереджувальну стратегію, що повинна міститися в концепті Нової охорони здоров’я. Традиційна громадська оздоровча діяльність може досягти надзвичайних успіхів
особливо в санітарно-гігієнічній, інфекційній та сфері вакцинації. Нова охорона здоров’я звертається до більш цілісного,
мультидисциплінарного і багатосекторного підходу, покращуючи здоров’я населення, приймаючи до уваги можливі
ризики, потреби кожного індивіда та соціальний рівень
[705, с. 122].
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Отже, концептуальні положення і підходи зарубіжних учених до політики здоров’язбереження і впровадження здорового способу життя засновані на тих знаннях, що здоров’я
населення залежить від життєзабезпечення планети, що
впровадження наукових знань у політику може вирішити
низку нагальних проблем, що діяльність урядів спрямована
на зміну парадигми мислення, встановлення відповідальності людини за власний стан здоров’я, поділ функцій і чітке їх
виконання при реалізації соціальними суб’єктами політики
охорони здоров’я, формування глобальних цілей, поступове
впровадження змін та інновацій, громадську участь у вирішенні питань охорони здоров’я, роботі органів публічної
влади і неурядових організацій.
Праці ж українських учених описують політику в сфері
охорони здоров’я населення, що переживає серйозну кризу,
зокрема проблему управління у сфері охорони здоров’я, яка
розглядається переважно з позиції галузевого, медико-орієнтованого підходу. Дослідники приділяють увагу функціональним можливостям органів місцевого самоврядування,
органів державної влади, суб’єктів управління, правам людини на охорону здоров’я тощо. Питанням здорового способу
життя та формуванню політики здоров’язбереження не приділяється належна увага. Аналіз нечисленних політологічних
публікацій щодо сфери охорони здоров’я дає підстави для
висновку, що у вітчизняній політичній науці не робиться
особливого наголосу на такій складовій як політика здоров’язбереження.
У політичній науці проблема впливу державної політики
на здоров’язбереження практично не стала окремим предметом дослідження. Проте представники багатьох галузей гуманітарного знання так або інакше звертаються до даної тематики. Більшість із таких досліджень мають міждисциплінарний характер. Зрозуміло, що сьогодні, як ніколи, актуальними для української політичної науки є питання вироблення
концептуальних підходів до політики здоров’язбереження,
сучасного її розуміння, засобів, цінностей, моделей, сучасних
уявлень про суб’єктів такої політики, впровадженням її в
практику.
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1.4. Концепція державної політики
здоров’язбереження
Переважна більшість наукових досліджень у сфері охорони здоров’я та політики держави в цій галузі присвячена проблемам удосконалення організації та фінансування системи
закладів охорони здоров’я, інформатизації сфери, розвитку
фармацевтичного сектора, ресурсного підходу до вдосконалення організаційно-функціонального механізму державного управління системою охорони здоров’я, обґрунтування
моделі організаційного розвитку закладу охорони здоров’я
тощо. Фрагментарно питання здоров’язбереження висвітлені
в концепціях впливу способу життя на формування здоров’я
української нації (І. Кочін), підвищення рівня здоров’я населення (О. Антонова), комплексної оцінки адаптаційних можливостей у формуванні й збереженні індивідуального здоров’я людини (Г. Воскобойнікова), концепт-ієрархії здорового
способу життя в сучасному спортивному дискурсі (О.
Приходько-Лях), концепції здорового харчування (К.
Зубкова, М. Ліганенко, К. Кузнецова).
Водночас важливою проблемою в процесі вдосконалення
сфери охорони здоров’я в Україні залишається обгрунтування концепції державної політики здоров’язбереження. В її
основі повинна бути ідея збереження здоров’я не лише людини хворої, а і здорової людини.
Коли ми говоримо про хвору людину то відразу згадуємо
науку медицину, що займається вивченням патологічних
процесів в організмі людини, різноманітних захворювань,
патологічних станів, методів їх лікування. А от на відміну від
медицини суб’єктом валеології є практично здорова людина,
а предметом – її здоров’я, причому шлях до нього прямий –
формування, підтримання і розширення зони здоров’я.
Здається, зрозумілий і логічний поділ. Чому тоді більшість
заходів які проводить уряд у державі стосується хворих
людей? Хто буде піклуватися про здорових і відносно здорових? Чому про них забули у XXІ столітті? Можливо, тому, що
з розвитком суспільства соціальна сутність людини все часті84
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ше деформує її біологічну природу, здебільшого тенденції
розвитку суспільства не орієнтовані на підтримку нормальних функцій людського організму. Ці порушення є абіологічними за сутністю. Абіологічні тенденції в умовах і способі
життя вкрай загострюють головну проблему громадського
здоров’я – протиріччя між зростаючими суспільними потребами у хорошому здоров’ї і його несприятливими реальними
зсувами [447, с. 157].
Здоров’я не виключає наявності в організмі людини об’єктивно хворобливих засад. Тому замість терміна «здорова
людина» на думку А. Погосян доцільніше вживати «практично здорова людина», тобто така, в якої відхилення від норми,
що спостерігаються в організмі, не позначаються на її самопочутті [293, с. 17].
Спробуємо виділити основні ознаки здорової людини:
нормальне функціонування організму на всіх рівнях його
організації – клітинному, гістологічному, органному та ін.
Нормальний перебіг фізіологічних і біохімічних процесів,
що сприяють індивідуальному виживанню і відтворенню;
динамічна рівновага організму, його функцій і факторів зовнішнього середовища або статична рівновага (гомеостаз)
організму і середовища. Критерієм оцінки рівноваги є відповідність структур і функцій організму навколишніх умов;
здатність до повноцінного виконання соціальних функцій,
участь у соціальній діяльності та суспільно корисній праці;
здатність людини пристосовуватися до постійно мінливих
умов існування в навколишньому середовищі (адаптація).
Здоров’я ототожнюють з поняттям адаптація, так як, щоб система могла зберігатися, вона повинна змінюватися, пристосовуватися до змін, що відбуваються в навколишньому середовищі; відсутність хвороб, хворобливих станів і хворобливих
змін; повне фізичне, духовне, розумове і соціальне благополуччя, гармонійний розвиток фізичних і духовних сил організму, принцип його єдності, саморегуляції і гармонійної
взаємодії всіх його органів [220].
Можливий також підхід С. Громбах для індивідуальної
оцінки здоров’я. В основу угруповання покладено стан здо85

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження політики…

ров’я організму, що оцінюється за відсутності або наявності
функціональних порушень, морфологічних відхилень, хронічних захворювань і ступеня їх тяжкості. Виділяють наступні групи здоров’я: I група – здорові; II група − здорові з функціональними і деякими морфологічними відхиленнями,
функціональними відхиленнями після перенесених захворювань, що страждають частими гострими захворюваннями,
мають порушення зору середніх ступенів; III група – хворі з
хронічними захворюваннями в компенсованому стані, а
також з фізичними вадами, значними наслідками травм,
однак частково пристосовані до праці і інших умов життя; IV
група – хворі з хронічними захворюваннями в субкомпенсованому стані, що ускладнює пристосування до праці і умов
життя; V група – хворі в декомпенсованому стані, мають інвалідність [220]. Як видно з класифікації С. Громбах не виключає існування стану «здорової людини».
Під діагностикою здоров’я здорової людини різні автори
розуміють окремий або інтегральний кількісний показник,
який характеризує ресурс здоров’я. На переконання В. Гриценка, В. Бєлова, А. Котової, О. Пустовойт відомі сьогодні вітчизняні методики оцінки рівня здоров’я, його резерву як за
окремими показниками, так й інтегральним не відображають
триєдину (фізичну, психічну, соціальну) природу здоров’я
[91, с. 51].
У медичному форматі існують відносні показники, які при
народженні людини і протягом її життя визначають рівень її
здоров’я щодо вроджених або набутих хвороб, а також показники індивідуального здоров’я (генетичні, біохімічні, метаболічні, морфологічні, функціональні, психологічні, соціальнодуховні, клінічні).
Не зважаючи на таку класифікацію і належність до однієї
з груп, людина може відчувати себе здоровою, адже відсутність фізичної складової здоров’я людини може замінити
інша його складова, наприклад, емоційна чи психологічна.
Стан здоров’я не є чимось статичним. Це динамічний процес,
а отже, стан здоров’я може покращуватися або погіршуватися. Кожна людина являє собою відкриту динамічну систему,
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тому існує широкий діапазон поняття «здоров’я» – від абсолютного здоров’я до граничних із хворобою станів.
Тож на основі цих підстав при обгрунтуванні концепції ми
дотримуємося позиції, що здоров’я – це нормальний стан
організму, який характеризується оптимальною саморегуляцією, повною узгодженістю при функціонуванні всіх органів
та систем, рівновагою між організмом та зовнішнім середовищем при відсутності хворобливих проявів. Тому основною
ознакою здоров’я є здатність до значної пристосованості
організму до впливів різноманітних чинників зовнішнього
середовища. Завдяки цьому здоровий організм може витримувати значні фізичні та психічні навантаження, не тільки
пристосовуючись до дії екстремальних чинників зовнішнього середовища, але й повноцінно функціонувати в цих умовах. Таким чином, здоров’я доцільно розглядати і як здатність
організму активно та повноцінно пристосовуватися до змін
оточення. Можна сказати, що здоров’я – це здатність організму перебувати в рівновазі з оточенням. Або: здоров’я – це
функціональний стан організму людини, який забезпечує
тривалість життя, фізичну та розумову працездатність,
достатньо високий рівень самопочуття, а також відтворення
здорового потомства. Отже, здоров’я людини не зводиться до
фізичного стану, а передбачає психоемоційну врівноваженість, духовне та соціальне здоров’я.
Концепція політики здоров’язбереження – це своєрідна
концепція якісних змін. Здоровий спосіб життя передбачає
виконання певних правил, що забезпечують гармонійний
розвиток, високу працездатність, духовну рівновагу та здоров’я людини. В основі здорового способу життя – індивідуальна система поведінки й звичок, що забезпечує людині
потрібний рівень життєдіяльності й здорове довголіття.
Здоровий спосіб життя – це практичні дії, спрямовані на
запобігання захворювань, зміцнення всіх систем організму й
поліпшення загального самопочуття людини.
У світоглядні орієнтири необхідно закладати основи збереження здоров’я, щоб людина з повагою ставилася до себе та
цінувала своє здоров’я як найвищу цінність, розуміла його як
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гармонію фізичної, психічної, психологічної, духовної та
соціальної складових та відповідально й дбайливо ставилася
до нього. Адже у людини завжди є свобода вибору дій, вчинків та способу життя. І дуже важливо, щоб цей вибір був правильним, спрямованим на збереження здоров’я, дотримання
основ здорового способу життя, формування культури здоров’я та оволодіння здоров’язбережною компетентністю.
У спеціальній літературі вказується на два підходи до формування, зміцнення та збереження здоров’я. Прихильники
першого шляху покладаються на те, що здоров’я, благополуччя, щастя тощо забезпечать їм інші – батьки, держава,
лікар, вчитель тощо. Отже, цей підхід є пасивним і тривале
благополуччя стає неможливим. Другий підхід є активним
(діяльнісним), спрямованим на локалізацію першопричин
захворювань і пов’язаним зі способом життя людини.
Значущість способу життя у процесі формування та збереження здоров’я людей не викликає сумнівів, тому що переважна більшість наукових джерел визначає його основним
фактором цього процесу. Аналіз спеціальної літератури
показав, що існує декілька точок зору на поняття «здоровий
спосіб життя». Одні дослідники вважають, що це спосіб життя
окремої людини з метою профілактики хвороб і зміцнення
здоров’я. Інші (П. Виноградов, Б. Єрасов, О. Мільштейн,
В. Пономарчук, В. Столяров і ін.) розглядають здоровий спосіб життя як глобальну соціальну проблему, складову частину життя суспільства в цілому. У психолого-педагогічному
напрямі (Р. Аксьонов, В. Бальсевіч, М. Віленській, Р. Дітлс,
І. Мартинюк, Л. Кобелянська та ін.) здоровий спосіб життя
розглядається крізь призму свідомості, психології людини,
мотивації [485, с. 198] .
Основні концептуальні напрями реформування системи
охорони здоров’я, свого часу були затверджені Указом
Президента України від 07.12.2000 р. № 1313 «Про Концепцію
розвитку охорони здоров’я населення України» відповідно
до якого Постановою Кабінету Міністрів України від
09.09.2001 р. N 960 «Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров’я населення України»
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[330], де до 2005 р. були розроблені заходи щодо виконання
Концепції розвитку охорони здоров’я населення України
[226]. У 2014 р. проектом розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про схвалення Концепції побудови нової національної системи охорони здоров’я України» передбачене
поетапне виконання заходів до 2025 р. [376]. Згодом, на підставі підписання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами – з
іншого боку (глава 22 «Громадське здоров’я»), Україна взяла
зобов’язання розвивати співробітництво в галузі охорони
здоров’я з метою підвищення рівня його безпеки та захисту
здоров’я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання, у тому числі керуючись підходом «охорона здоров’я у всіх політиках держави» був розроблений проект Концепції розвитку системи громадського здоров’я в
Україні [373].
У 2015 р. на розгляд Верховної Ради України поданий проект Закону України «Про засади державної політики охорони
здоров’я». Положеннями законопроекту передбачено створення правових передумов для запровадження єдиного, універсального, комплексного підходу, який базується на основних цінностях в сфері охорони здоров’я при формуванні та
реалізації засад державної політики охорони здоров’я в
Україні. Законопроектом передбачено уточнення та доповнення визначень, які гармонізовані із вимогами міжнародних
організацій в частині таких термінів як «державна політика
охорони здоров’я», «здоровий спосіб життя», «моніторинг та
оцінка результативності реалізації державної політики охорони здоров’я», «національна система охорони здоров’я»,
«регіональна система охорони здоров’я», «політики охорони
здоров’я міжнародних організацій», «суб’єкти охорони здоров’я». Вперше пропонується ввести нові терміни, які спрямовані на захист населення від можливих фінансових ризиків, фінансових катастроф та зубожіння («справедливий розподіл тягаря витрат на охорону здоров’я») та недопущення
перешкод у доступності для кожної особи своєчасного медич89
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ного обслуговування («чутливість до потреб, безпосередньо
не пов’язаних з медичним обслуговуванням чи медичною
допомогою»). Чітко аргументовані основні акценти, на яких
базуються засади формування державної політики охорони
здоров’я; деталізовані основні завдання, об’єкти та суб’єкти,
принципи реалізації державної політики охорони здоров’я.
Окреслено пріоритети державної політики охорони здоров’я,
які базуються на найкращих міжнародних практиках та європейських цінностях у сфері охорони здоров’я, у тому числі і
громадського здоров’я, відповідні механізми фінансування.
Запропоновано інструменти для формування та реалізації
державної політики на національному та регіональному рівнях. Уточнено повноваження суб’єктів державної політики
охорони здоров’я відповідно до підходу «охорона здоров’я у
всіх політиках держави», координації їх діяльності у сфері
охорони здоров’я. Деталізовано підходи та вимоги до моніторингу реалізації державної політики охорони здоров’я,
порядку його проведення та оцінки результативності [374].
Авторським колективом проекту зроблені перші спроби на
законодавчому рівні закріпити такі поняття: державна політика охорони здоров’я – сукупність цілей, завдань, засобів,
узгоджених дій та заходів органів державної влади і органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб, спрямованих на
реалізацію конституційних гарантій охорони здоров’я населення та права особи на своєчасну, доступну, якісну медичну
допомогу та ефективне медичне обслуговування, забезпечення захисту прав і свобод людини щодо охорони здоров’я відповідно до сучасних викликів життя; та здоровий спосіб
життя – комплекс життєво важливих цінностей здоров’я та
колективних зразків поведінки, пов’язаних зі здоров’ям,
заснованих на виборі альтернатив, що доступні людям відповідно до їхніх життєвих можливостей; якість і стиль життя, в
яких відображається активність людини по відношенню до
свого здоров’я [374]. Незважаючи на закріплення поняття
«здоровий спосіб життя», практичні рекомендації з обґрунтування прийняття конкретних рішень в запровадженні державної політики здоров’язбереження у проекті відсутні.
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Всі вищеперераховані документи й ті, що приймалися за
час реформи галузі, стосуються широкого кола управлінських, організаційних, фінансових питань, а не комплексу
спеціально створених заходів, які були б спрямовані на збереження здоров’я людини, утвердження здорового способу
життя, профілактику захворювань, зміну мислення і світогляду людини щодо здоров’я і власної відповідальності за стан
здоров’я всієї країни, продовження активного та працездатного віку тощо. А це значно ускладнює процес формування
галузі, розвитку відносин та знижує ефективність реформ.
Структурні реформи, які запроваджуються у системі охорони здоров’я, вимагатимуть розвитку інвестицій в охорону
здоров’я та пріоритезації їх використання на засадах доказів.
Ситуація значно ускладнюється через збройний конфлікт на
сході України та тимчасову окупацію АР Крим. Зросла кількість вимушених переселенців з окупованих територій. На
окупованих територіях населення не має (або має значно
обмежений) доступу до медикаментів та медичних послуг,
постачання води та енергетичних ресурсів (електроенергія,
газ) є нестабільним. Інфраструктура зазнала значних руйнувань під час ведення військових дій. Також кожного року
українці відчувають неефективність системи охорони здоров’я у частині її профілактики та достовірної науковообгрунтованої інформації, при загостренні хронічних хвороб
внаслідок поширення ГРВІ, грипу, вірусної пневмонії коли
система неспроможна забезпечити достатній рівень послуг у
цій ситуації. А це діти, вагітні жінки, люди похилого віку,
люди з надмірною вагою, хворі на цукровий діабет, серцевосудинні захворювання, у кого є хронічні захворювання легенів та інші захворювання.
Саме ці особливості визначають коло проблем, з якими
стикається країна на сучасному етапі, адже формування
нового типу мислення та ставлення суспільства до свого здоров’я породжує безліч суперечностей, які, власне, і є першопричинами кризи всієї системи охорони здоров’я, наслідки
якої ми відчуваємо донині.
Таким чином, виникла необхідність розробки нових підходів та програм для вирішення проблем громадського здо91
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ров’я, зокрема, збереження здоров’я здорової людини, оскільки система медичної допомоги фактично ігнорує профілактичну складову. Переорієнтація повинна відбутися від політики лікування до політики зміцнення здоров’я і попередження захворювань.
Реалізація концепції можлива як для всієї України одночасно, так і для її регіонів поступово. Однак це зовсім не означає, що вони не можуть розв’язувати проблему збереження
здоров’я самостійно. Адже різні регіони країни мають неоднаковий рівень соціально-економічного і техніко-технологічного розвитку, антропотехногенних навантажень на довкілля, використання природних ресурсів, їх забруднення тощо.
Можна виокремити три рівні концепції здоров’язбереження: загальносуспільний (планетарний), державний (регіональний) та індивідуальний.
Загальносуспільний рівень базується на залученні
України до соціальних і економічних проектів міжнародного
значення; обміні досвідом через світові інформаційні мережі
і бази даних; участі у спостереженні за динамікою і рівнем
загроз та можливими ризиками, прогнозуванні та їх подоланні; запровадженні жорстких санкцій до країн порушників;
вивченні питань впливу всіх політик на здоров’я; інтеграції
політики і соціальних сил у галузі знань; колективній екологічній політиці; розробці та впровадженні нового міжнародного законодавства; залученні науковців для вирішення
питання здоров’язбереження. На цьому рівні Україна виступає учасником політичних відносин на міжнародній арені й
є частиною політики здоров’язбереження в планетарному
значенні.
Державний рівень базується на економічному розвитку
України, зрілості її економічної та політичної систем, особливостях постіндустріальної економіки. Для України в цьому
процесі важливі: роль політичної еліти; формування моделі
партнерства всередині держави (місцеве самоврядування,
неурядові організації, сім’я, релігійні конфесії, тощо); використання інформаційних технологій та ЗМІ у процесі формування нового мислення, спрямованого на збереження здо92
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ров’я; міжнародна співпраця; розвиток економіки, шляхом
впровадження в роботу стартапів та проектів, вигідних для
збереження здоров’я, залучення в такі проекти вітчизняного
виробника; впровадження і розробка правових механізмів;
розуміння об’єктивних потреб, самоцінності кожної особистості; відповідальність перед суспільством і громадянином;
залучення студентської молоді до наукових розробок і «ноухау»; використання на рівні академічної медицини профілактичних, реабілітаційних заходів, оздоровчих систем та
впровадження нетрадиційної медицини.
До індивідуального рівня слід віднести саморозвиток та
еволюцію світосприйняття особи; усвідомлення себе як окремої творчої індивідуальності; соціалізацію та соціально-психічну адаптацію особистості до типових ситуацій її життєдіяльності; запровадження нової форми освіти – освіту здоров’язбереження протягом життя; підвищення рівня виховання, культури та поведінки здоров’язбереження; усвідомлення людиною цінності власного здоров’я; формування
нового мислення та ідеології здоров’язбереження; подолання
шкідливих звичок; фізичну активність і здорове харчування;
вироблення, розповсюдження нових знань і вмінь та здоров’язбережних технологій; суспільне визнання і самовираження через різноманітні легітимні канали політичної участі, відповідальність перед державою і суспільством; вдосконалення механізму контролю за діяльністю апарату державної
влади у реалізації політики здоров’язбереження.
Індивідуальний рівень на відміну від загальносуспільного
і державного майже виключає економічну складову, позаяк
залежить від самої волі, рішення і поведінки людини. Але
індивідуальний рівень є основою формування двох наступних. Економічна складова буде мінімізована за умови належного виконання індивідом своїх обов’язків.
Трирівневий поділ обумовлено природою змін, що виникають у суспільстві. Це об’єктивні зміни, що стосуються всього суспільства, та суб’єктивні, характерні для окремої особи.
Перехід до нового означає насамперед, зміну мотивації діяльності самої людини. У суспільстві, що мотивоване на збере93
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ження здоров’я, головним фактором розвитку стає знання,
яке, окрім наукоємного продукту, створює новий тип економічних відносин – економіку здоров’я.
Метою державної політики здоров’язбереження є створення умов для збереження і зміцнення здоров’я людини як найвищої соціальної цінності, а також підвищення рівня фізичного, духовного здоров’я, психологічного та соціального благополуччя дітей і молоді шляхом пріоритетності здорового
способу життя як основного чинника відновлення здоров’я,
його збереження та зміцнення.
Основними засадами формування державної політики
здоров’язбереження є визнання:
1) права на здоров’я та його охорону як одного з
фундаментальних прав людини;
2) загальних моральних цінностей, поваги до людини та її
гідності, рівності, солідарності;
3) визначального впливу громадського здоров’я на сталий
розвиток та економічне процвітання як окремих регіонів, так
і держави у цілому;
4) пріоритетності питань охорони здоров’я та їх взаємозв’язку з іншими сферами державної політики, солідарної
відповідальності суб’єктів державної політики охорони
здоров’я у цій сфері;
5) прозорості у прийнятті рішень щодо подальшого розвитку державної політики здоров’язбереження, залучення до
їх розгляду та обговорення представників громадськості,
інформування громадськості про такі рішення та врахування
її думки;
6) наступності, безперервності та послідовності у впровадженні змін задля прогнозованості результатів державної
політики здоров’язбереження;
7) дотримання збалансованості інтересів громадян, громад, суб’єктів господарювання, професіоналів охорони
здоров’я та держави;
8) системного підходу до організації національної та регіональних програм, заходів щодо забезпечення достатності та
стабільності фінансового, матеріально-технічного, кадрово94
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го, інформаційного, організаційного та наукового забезпечення їх функціонування, у тому числі із застосуванням принципів та механізму державно-приватного партнерства;
9) узгодженості з політиками охорони здоров’я міжнародних організацій за такими напрямами: лідерство та управління; медичні послуги та їх постачання; фінансування системи
охорони здоров’я; трудові ресурси та кадрова політика;
медична продукція, медикаменти, вакцини та технології;
інформація про здоров’я; громадське здоров’я.
Основними завданнями державної політики здоров’язбереження є розробка, впровадження безкоштовних і збільшення кількості оздоровчих заходів; залучення практичних спеціалістів для розробки і впровадження комплексних оздоровчих технологій; реалізація людиною своїх здібностей, формування і збереження професійного здоров’я; виховання у населення дотримання гігієни організму; попередження передчасної смертності шляхом скорочення травматизму на виробництві; вжиття заходів спрямованих на позбавлення шкідливих звичок; запровадження системи загартовування, системи
спеціального тренування терморегуляторних процесів організму, що включає процедури, дія яких спрямована на підвищення стійкості організму до переохолодження або перегрівання; поліпшення якості життя осіб, що мають хронічні
захворювання, та інвалідів, шляхом надання їм умов для реалізації наявного потенціалу здоров’я; розробка і впровадження мотиваційних технологій, що спонукають до здорового
способу життя; запровадження комплексного підходу до підвищення якості життя.
Державна політика здоров’язбереження реалізується на
основі таких принципів:
1) принцип «здоров’язбереження у всіх політиках» забезпечить створення високоефективної системи формування
державної політики здоров’язбереження, що відповідає найкращим практикам Європейського Союзу і його держав-членів та сприятиме адекватним відповідям на глобальні виклики, посилить роль і ефективність запропонованих урядом
концепцій в охороні здоров’я;
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2) принцип орієнтованості на здорову людину, який означає, що система має орієнтуватися на потреби людини,
гарантувати якісні й безпечні послуги, чітко визначену систему профілактичних заходів, адаптованих до вимог часу;
3) принцип доступності профілактичних заходів, а також
заходів спрямованих на оцінку стану здоров’я або виявлення
захворювання незалежно від соціального статусу;
4) принцип об’єктивності – розроблення всіх документів,
що визначають державну політику здоров’язбереження, на
основі реальних показників, яких можна досягти та які
можливо оцінити;
5) принцип спільної відповідальності має бути розкритий
через вироблення концепту спільної цінності – збереження
здоров’я. Цей принцип покладає відповідальність за стан здоров’я на громадян, громадські об’єднання, організації, ЗМІ,
політичних акторів та інших суб’єктів здоров’язбережного
діалогу;
6) принцип дотримання і виконання оздоровчих заходів
протягом усього життя передбачає залучення до активного
способу життя та спорту всі вікові категорії населення;
7) принцип спільної цінності здоров’я нівелює традиційний поділ між відповідальністю бізнесу та відповідальністю
уряду чи громадянського суспільства, людини. Він може бути
корисний для знаходження шляхів підвищення продуктивності здоров’я для досягнення як комерційних, так і
соціальних цілей.
8) принцип наукового підходу – обумовлений особливим
способом мислення та пізнання об’єктивної реальності, що
формується умовами дослідження процесу здоров’язбереження, високим рівнем знань про здоровий спосіб життя,
професійної підготовки осіб, що реалізовують політику здоров’язбереження, та цілісним спрямуванням практичних
заходів. Науковий підхід дозволить визначити проблему,
провести її аналіз, прийти до її вирішення через науковопрактичний пошук;
9) принцип реалізації внутрішньої гармонії фізичного,
духовного, психічного стану людини, а також гармонії з екологічною і соціальною сферою;
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10) принцип спрямованості на кількісну оцінку резервних
можливостей організму здорової людини і їх корекцію для
реалізації потенціалу здоров’я;
11) принцип поступовості передбачає послідовність реалізації цілей і завдань з формування здорового способу життя
залежно від віку, особистісних якостей, умов життя, настроїв
індивіда, моральних засад соціального середовища. При формуванні здорового способу життя фізичні та розумові навантаження слід збільшувати поступово, послідовно доповнюючи стиль буття новими факторами, які сприяють здоров’ю;
12) принцип сталого розвитку полягає у розвитку суспільства шляхом зміцнення його здоров’я для задоволення
потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів
майбутніх поколінь;
13) принцип економічної доцільності полягає у тому, що
витрати на проведення заходів із впровадження здорового
способу життя повинні у майбутньому зменшити витрати на
амбулаторне і стаціонарне лікування;
14) принцип координації, взаємозв’язку та узгодженості
довгострокових стратегій, планів і програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях;
15) принцип партнерства означає, що важливими складовими запровадження системних змін є партнерство в усіх
аспектах реформування, у т.ч. фінансовому, встановлення
чітких пріоритетів, забезпечення профілактичного вектора
розвитку, впровадження моніторингу зрушень, індикаторів
оцінки та контролю, а також широка поінформованість суспільства та відкритість системи громадського здоров’я;
16) принцип нового гуманізму – повинен бути таким переконливим, щоб радикально оновити, якщо не повністю змінити принципи й норми, які видаються нині непохитними,
сприяти зародженню нових відповідних до вимог нашого
часу цінностей і мотивацій, кардинально змінити погляди й
поведінку окремих елітарних груп і шарів суспільства.
Об’єктами державної політики здоров’язбереження є
діяльність національної та регіональних систем охорони здоров’я, суб’єктів охорони здоров’я, спрямована на збереження,
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відновлення та зміцнення здоров’я здорової людини та населення вцілому.
Суб’єктами державної політики охорони здоров’я є
Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральні та
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого та органи
професійного самоврядування, їх посадові особи.
До розробки та забезпечення реалізації державної політики здоров’язбереження повинні залучатися асоціації та інші
об’єднання органів місцевого самоврядування, громадські
об’єднання, юридичні та фізичні особи.
Для реалізації концепції здоров’язбереження соціально
орієнтована держава має визнати людину найвищою соціальною цінністю, надавати соціальну допомогу індивідам, які
потрапили у скрутну життєву ситуацію, з метою забезпечення кожному гідного рівня життя, перерозподіляти економічні блага відповідно до принципу соціальної справедливості,
своє призначення вбачати в забезпеченні громадського миру
і злагоди в суспільстві.
На думку Н. Хоми, однією з перспективних є модель держави, яка активізує, в якій по-новому розподіляється відповідальність між державою, суспільством і громадянами, позаяк
зростає роль особистої відповідальності особи за свій добробут. Завданням такої моделі є активне інвестування в людину, її потенціал; створення умов для саморозвитку особи,
насамперед через трудову активність; запобігання соціальним негараздам, а не їх пом’якшення. Водночас необхідно
врахувати специфіку соціальної структури українського суспільства (значний відсоток осіб похилого віку, велика кількість неповних сімей тощо). Загальносвітова тенденція полягає в тому, що соціальна держава зобов’язана забезпечувати
тільки основні потреби людини (інфраструктуру, освіту, охорону здоров’я, прожитковий мінімум) і не допускати утриманських настроїв, поглиблювати у свідомості громадян особисту відповідальність за поліпшення умов свого життя. Тому
вітчизняна модель соціальної держави має насамперед
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сприяти механізмам висхідної соціальної мобільності, формувати соціальний ліфт для всіх груп населення, виступити
соціально-політичним арбітром у відносинах між соціальними верствами; в її основі – кодифіковане соціальне законодавство, розвинене громадянське суспільство, соціально відповідальний бізнес [495, с. 214].
Ідеальним для такої моделі, на думку В. Співака, є суспільство з розвиненими економічними, політичними, духовними
та іншими відносинами і зв’язками, яке взаємодіє з державою
та функціонує на засадах демократії і права. Система соціально-економічних і політичних відносин у такому суспільстві спрямована на забезпечення гідного життя людини,
захист її прав і свобод як найвищої цінності визнаної громадянським суспільством і правовою державою [438, с. 616].
Для України оптимальним варіантом розвитку політики
охорони здоров’я буде той, який базується на сучасній парадигмі громадського здоров’я й переорієнтації пріоритетів
систем охорони здоров’я з лікування на немедичну профілактику, а також на активізації участі населення у програмах
громадського здоров’я. Цей варіант, на думку Т. Семигіної,
має орієнтуватися на перехід до суб’єкт-суб’єктного типу
соціальної дії, кероване впровадження державно-приватного
партнерства [410, с. 7].
Проблему пропонується реалізувати шляхом створення
єдиної багатосекторальної системи збереження здоров’я з
координаційною роллю Міністерства охорони здоров’я
України. Ця система включатиме: органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, бізнес-середовище, об’єднання громадян, науковців тощо; гармонізацію законодавчої
і нормативно-правової бази з європейським законодавством,
створення правових передумов для запровадження єдиного,
універсального, комплексного підходу до збереження здоров’я здорової людини, який базується на основних цінностях
у сфері охорони здоров’я при формуванні та реалізації засад
державної політики здоров’язбереження в Україні; запровадження інтегрованого підходу до проблем здоров’я людини і
факторів, що його обумовлюють, для раціонального викорис99
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тання людських та наявних матеріальних ресурсів; поєднання принципів централізації та децентралізації через передачу
окремих функцій у системі громадського здоров’я та ресурсів
органам місцевого самоврядування на обласному рівні; удосконалення аналітичної та інформаційної складових у сфері
охорони здоров’я; уніфікацію підходів до збору, обробки,
накопичення та використання інформації про здоров’я населення; створення інформаційних баз даних та обмін інформацією; проведення постійних інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування у населення навичок здорового способу життя, в тому числі позитивної реклами; відповідальність за збереження здоров’я та зміцнення
соціальної свідомості; запровадження нових механізмів і пріоритетів фінансування, забезпечення прозорості та підзвітності використання доступних ресурсів; підтримання національного виробника з виготовлення продукції здорового харчування і безпечної для здоров’я хімічної та косметичної продукції; залучення студентської молоді до еко-проектів.
Забезпечення формування політики здоров’язбереження
необхідно закріпити за Кабінетом Міністрів України, Міністерством охорони здоров’я України та центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
Реалізацію політики здоров’язбереження доцільно покласти на органи МОЗ, що значно прискорить виконання завдань
запропонованої концепції, скоротить час і кошти, а також
позбавить від кадрових та бюрократичних питань, з делегуванням повноважень до відокремлених міжрегіональних
структурних підрозділів з наступними ключовими функціями: підготовка пропозицій щодо формування державної
політики у сфері здоров’язбереження; запобігання розповсюдженню інфекційних хвороб та боротьба з особливо небезпечними соціальними інфекційними хворобами (туберкульоз, СНІД); підтримка і розширення співпраці з традиційними міжнародними дво- та багатосторонніми партнерами:
Світовим банком, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, інституціями ООН (Дитячим фондом ООН, Програмою розвитку ООН, Програмою ООН з ВІЛ/СНІД,
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Фондом народонаселення ООН), Європейською Комісією,
агентствами міжнародного розвитку; підвищення безпеки
продуктів харчування; спрощення торгівлі шляхом модернізації санітарної та фітосанітарної сфери; запровадження здорового способу життя; пропаганда ефективних дій у відповідь на епідемії та досягнення цілей універсального доступу
до профілактики; подолання та антиреклама шкідливих звичок; залучення інститутів громадянського суспільства до
використання здоров’язберігаючих технологій; лікування,
догляд та підтримка хворих у реабілітаційний період; організація та проведення наукових та операційних досліджень;
розроблення та реалізація комплексних заходів та програм з
профілактики та лікування захворювань, які спричиняють
найбільший негативний соціально-демографічний та економічний вплив для окремих регіонів; ведення чіткої та прозорої регіональної системи звітності за результатами впровадження програм і проектів у сфері громадського здоров’я та
проведення громадських слухань з обговорення стану здоров’я населення; підтримка та розвиток систем епіднагляду,
оцінка та комплексний аналіз основних факторів ризику
(поведінкові, біологічні, інші) та соціальних детермінант здоров’я; розробка і реалізація регіональних стратегій з питань
формування усвідомленого і відповідального ставлення населення до власного здоров’я та особистої безпеки; проведення
кампаній у сфері здоров’язбереження із залученням бізнеспартнерів, громадськості та спортивних організацій.
Створення єдиної системи здоров’язбереження передбачає:
– запровадження принципу «здоров’язбереження у всіх
політиках» повинен стати невід’ємною частиною «здоров’я у
всіх політиках» шляхом внесення до законодавчих та нормативно-правових актів окремого розділу щодо важливості й
необхідності запровадження здорового способу життя,
дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил;
– уточнення та доповнення визначень, які гармонізовані із
вимогами міжнародних організацій в частині таких термінів,
як «система громадського здоров’я», «державна політика здо101
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ров’язбереження», «здоровий спосіб життя», «моніторинг та
оцінка результативності реалізації державної політики здоров’язбереження», «збереження здоров’я здорової людини»;
– розробку і прийняття Закону України «Про засади державної політики здоров’язбереження у системі громадського
здоров’я», що сприятиме комплексному формуванню та реалізації державної політики здоров’язбереження, заснованої
на європейських стратегіях спільних цінностей здоров’я, взаємодії з іншими секторами економіки та залученні нових партнерів, а також створенню та забезпеченню умов досягнення
та підтримки високого рівня здоров’я населення, поліпшенню громадського здоров’я, а також забезпеченню універсальності умов отримання доступу до якісної і безпечної медичної допомоги, справедливості та солідарності в системі
охорони здоров’я;
– розробку і прийняття Концепції збереження здоров’я
здорових в Україні. Під збереженням здоров’я здорової людини в цій Концепції необхідно розуміти сукупність заходів
політичного, духовного, економічного, правового, соціального, культурного, наукового, медичного, санітарно-епідемічного характеру, спрямованих на оптимізацію умов для формування, активного збереження, відновлення і зміцнення
здоров’я, що забезпечують зниження захворюваності і збільшення популяції здорових і практично здорових людей;
– встановлення на законодавчому рівні контролю за
обов’язковим звітуванням політичних акторів за реалізацію
політичних програм у питаннях, що стосуються покращення
здоров’я населення;
– законодавче закріплення зобов’язань політичних партій,
громадських об’єднань, органів місцевого самоврядування
включати до програмних документів своєї діяльності вирішення питань здоров’язбережного й екологічного значення;
– створення онлайн-сторінок на сайтах органів публічної
адміністрації з інформацією про проведення заходів
здоров’язбережного характеру;
– закріплення за Міністерством охорони здоров’я обов’язку налагодження ефективного механізму співпраці з усіма
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дотичними центральними органами виконавчої влади у
питаннях запровадження політики здоров’язбереження;
– визначення ролі та функцій центральних органів виконавчої влади як основних урядовових структур, відповідальних за розробку політичних рішень та законодавства з профілактики і запровадження здорового способу життя;
– запровадження стратегічного планування із залученням
зацікавлених сторін, для визначення цілей у сфері здоров’язбереження та відповідних заходів на національному,
регіональному та місцевому рівнях;
– посилення наукової складової з метою удосконалення
функцій моніторингу та оцінки ризиків;
– забезпечення проведення загальнонаціональних інформаційно-просвітницьких кампаній щодо переваг здорового
способу життя, шляхів попередження захворювань;
– проведення переговорів з бізнес-асоціаціями з метою
вироблення моделі співпраці у зміцненні здоров’я, промоції
здорового/активного способу життя та здорового харчування;
– запровадження грантових програм для громадських
об’єднань і наукових установ та формування соціального
замовлення;
– планування цільових видатків на виконання загальнодержавних і територіальних програм профілактичного спрямування, із залученням коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;
– відновлення мережі оздоровчих і профілактичних закладів з урахуванням особливостей і специфіки кожного регіону
країни;
– допомогу громадським об’єднанням, що ставлять за мету
своєї діяльності збереження здоров’я здорової людини та
проводять екозаходи;
– розробку пропозицій, створення законів та їх подальше
вдосконалення щодо сучасних технологій, які дають можливість складувати чи захоронювати відходи так, щоб вони не
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впливали на навколишнє середовище і здоров’я людини.
Залучення іноземних інвесторів до реалізації проектів такого
змісту.
Для ефективної підтримки здоров’я відносно здорових
людей виконання концептуальних положень передбачає
поєднання медико-профілактичної, оздоровчої і економічної
систем. Виконання програмних заходів дасть змогу державним органам і закладам охорони здоров’я розширити лікувально-профілактичні функції. Для зниження витрат на
впровадження системи здоров’язбереження відносно здорової людини пропонується використовувати в межах коштів,
передбачених бюджетом, а також витрат з реклами і виготовлення тютюнової і алкогольної продукції в діяльність суб’єктів господарювання.
Важливо також зазначити, що запровадження концепції
здоров’язбереження в основі якої – збереження і підтримка
здоров’я здорової і відносно здорової людини, жодним чином
не завадить, а лише зміцнить стратегічний напрям на поліпшення громадського здоров’я і може стати органічним доповненням Концепції загальнодержавної програми «Здоров’я
2020: український вимір». Зокрема, відповідатиме напряму
вжиття заходів з профілактики та раннього виявлення захворювань, здійснення контролю за перебігом захворювань та
запобігання їх несприятливим наслідкам, формування системи громадського здоров’я, мотивацію населення до здорового способу життя, запровадження заходів з реабілітації, організації спеціальних заходів з медичного забезпечення за окремими класами хвороб та нозологічними формами, що разом
з проведенням реформи системи надання медичної допомоги забезпечить зниження потреби у медичній допомозі,
раціональне використання ресурсів галузі, застосування солідарного принципу фінансування, підвищення якості та
надання ефективної медичної допомоги, що призведе до
поліпшення здоров’я та зниження первинної інвалідизації
населення, загальної смертності та смертності населення в
працездатному віці.
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Отже, державну політику здоров’язбереження слід розуміти як систему принципів та напрямів діяльності держави у
сфері збереження і зміцнення здоров’я та забезпечення безпеки України. Політика здоров’язбереження є складовою частиною державної політики громадського здоров’я.
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Розділ 2

Зарубіжний досвід реалізації
політики здоров’язбереження
2.1. Формування державної політики
здоров’язбереження в умовах
північноамериканської економічної інтеграції
НАФТА: Канада, Мексика і США
Реформа охорони здоров’я та захисту пацієнтів у США
сьогодні є одним з найбільш великомасштабних проектів в
історії США з середини 1960-х р. Реформа почала проводитися поетапно з 2010 р. за ініціативою Президента країни
Барака Обами і дотепер вважається його головним досягненням.
Необхідність у розробці єдиної версії реформи охорони
здоров’я в США виникла після того, як наприкінці 2009 р.
обидві палати Конгресу прийняли два різні варіанти законопроекту. Головною метою реформи є скорочення кількості
людей, які не мають можливості купити собі медичну страховку, і зробити саму систему охорони здоров’я та медичного
страхування більш доступною широким верствам населення,
а також менш дискримінаційною порівнянно з попередньою
системою. Реалізація проектку для американського бюджету,
за підрахунками, обійдеться в 950 мільярдів доларів за
10 років. Законопроект, схвалений Сенатом, вимагає 871 млрд
доларів, а варіант нижньої палати – трохи більше трильйона.
Згідно з варіантом реформи, розробленим Бараком Обамою,
до 2019 р. медичну страховку отримає 31 мільйон американ106
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ців, які не мають її наразі. Крім того, додаткові пільги в галузі охорони здоров’я отримає середній клас та малий бізнес.
Зокрема, в плані Обами не згадується підтримувана
багатьма і розкритикована іншими ініціатива створення державної системи медичного страхування, яка б була альтернативою для приватних страховиків. Обама залишив без уваги і
тему виділення федеральних коштів на проведення операцій
з переривання вагітності. Однак, прихильники закону, винесеного на голосування Палати представників, переконані, що
з його допомогою доступ до медичного обслуговування
додатково отримають 36 млн. американців. Таким чином,
медичну страховку матимуть 96% населення країни [382].
Низка положень реформи набрали чинності вже в 2010 р.
Страхові компанії відтоді не мали права відмовляти хворим
людям у страховці, запроваджувалися обмеження на вартість
страховки для людей з серйозними захворюваннями.
Страховики також не могли відмовлятися надавати поліс хворим дітям. Батьки змогли вписувати в свої страхові плани
дітей, поки тим не виповниться 26 років. Для людей, які
живуть без страховки і страждають на різні захворювання,
створена спеціальна програма, в рамках якої вони можуть на
пільгових умовах отримати страховку. Встановлені ліміти на
вартість страховки, а також на вартість візитів до лікаря (в
США страховка, як правило, покриває лише частину витрат,
наприклад, дві третини, решту пацієнт виплачує сам).
У 2011 р. зміни торкнулися системи соціального страхування Medicare. Терапевти і педіатри, що працюють з незаможними групами населення, отримують надбавку до
зарплати, а ті, хто користується їхніми послугами, зможуть
щорічно проходити безкоштовну диспансеризацію. Для них
також передбачено низку додаткових послуг. Незаможні, які
потребують постійного догляду, отримують можливість
жити в спеціалізованих медичних центрах. Фармацевтичні
компанії тепер щорічно змушені сплачувати податок, який
буде розраховуватися виходячи з їхньої частки на ринку.
Нововведення не торкнулися тільки компаній, чий річний
дохід становить менше 5 мільйонів доларів.
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2012 р. запущено програми з підвищення ефективності та
контролю за лікарнями, дитячими поліклініками та будинками для літніх людей. 2013 р. очікувалося збільшення податків,
що направляються на підтримку системи Medicare. Також
введено 2,9-відсотковий акцизний збір на продаж медичного
обладнання.
З 2014 р. наявність страховки є обов’язковою умовою для
більшості людей, що проживають у США. В іншому випадку
їм доведеться платити штраф. З 2014 р. багато хто зможе обміняти свої страхові плани на нові, які обіцяють бути більш економічними і повними. Великі організації, що не надають
своїм співробітникам страховки, сплачують штрафи. У наступні роки реформа, як передбачається, продовжиться.
Будуть підвищуватися вимоги до страховиків і роботодавців.
Під загрозою штрафів їм доведеться знаходити можливості
надавати клієнтам і співробітникам якомога економічніші
плани з максимальним покриттям. Виконання цього пункту
президентської програми має суттєво вплинути на економіку
США. Нині обов’язкове медичне страхування не підтримують 51% громадян [383].
Реалізація президентської програми Барака Обами у частині виконання положень реформи охорони здоров’я є прикладом реалізації політичного рішення і усвідомлення політиками необхідності радикальних змін в охороні здоров’я.
Хоча деякі противники медичної реформи вбачали в політичних рішеннях Президента порушення прав людини,
позаяк відбувається примусове зобов’язання страхувати своє
здоров’я. Закон, підписаний Обамою у 2010 р., оскаржували у
Верховному суді 26 штатів, заявляючи, що він порушує права
людини. Однак Верховний суд США підтримав реформу
охорони здоров’я, ініційовану Президентом, і визнав, що
обов’язкове медичне страхування не суперечить Конституції
країни [462].
Після перемоги на виборах у 2016 р. республіканці під
керівництвом Дональда Трампа планують виконати обіцянку, яку повторювали у всіх виборчих кампаніях протягом
багатьох років: скасувати суперечливу реформу Обами в
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галузі охорони здоров’я і введення загального обов’язкового
медичного страхування. Багато консервативних республіканців продовжують вважати, що держава не повинна втручатися в систему охорони здоров’я своїх громадян. Дональд
Трамп вважає таку політику занадто жорсткою і планує створити хоча б одну мережу для найбільш вразливих пацієнтів
[525] та фінансувати систему охорони здоров’я шляхом підвищення корпоративного оподаткування [140]. Втім, він підтримав збереження у повному обсязі програм медстрахування для літніх людей та інвалідів, а також для малозабезпечених родин. Однією з найбільш скандальних пропозицій
Дональда Трампа в ході передвиборчої кампанії стала обіцянка заборонити аборти і карати жінок за спроби позбавитися від небажаної вагітності. У відповідь на критику, яку
викликала ця заява, Дональд Трамп пом’якшив свою позицію, зазначивши, що рішення про заборону абортів повинні
прийматися владою окремих штатів, а не на федеральному
рівні а кримінальній відповідальності будуть підлягати лікарі [467].
Якщо ж порівняти результативність заходів з охорони здоров’я стосовно до конкретних захворювань, то тут Сполучені
Штати, безсумнівно, випереджають всі інші країни. Хворі на
рак, запалення легенів, серцеві захворювання і СНІД у США
мають набагато більше шансів вижити, ніж десь іще. Так, за
результатами дослідження, опублікованого в британському
медичному журналі Lancet, Америка посідає перше місце у
світі за відсотком тих, що вижили при захворюванні на рак.
Приблизно 62,9% чоловіків-американців, у яких був діагностований рак, прожили після цього більше п’яти років. Ще
більше ця частка серед жінок – 66,2%, або дві третини. За цим
показником серед чоловіків друге місце посідає Ісландія
(61,8%), а серед жінок – Швеція (60,3%). У більшості країн з
державною системою охорони здоров’я справи значно гірші.
Так, в Італії після діагнозу «рак» лише 59,7% чоловіків і 49,8%
жінок вдається прожити не менше п’яти років. В Іспанії відповідні цифри становлять 59% для чоловіків і 49,5% для
жінок. Нарешті, показники Великобританії просто жахливі:
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там з діагнозом «рак» живуть більше п’яти років 44,8% чоловіків і 52,7% жінок [702].
Одне слово, уряд США прагне йти послідовно у пошуках
нових і більш творчих рішень, для ангажування споживачів у
процесі ухвалення рішень про оздоровлення, щоб забезпечити стимули, та мудрого використання послуг. Однак оцінити
систему охорони здоров’я дуже важко [217].
Для США характерна приватна система медичного страхування (модель переваги споживачів). Багато власників страхового поліса скаржаться на зростання цін на медичні послуги і непередбачуваність умов надання страхового покриття.
Лікарі відзначають, що виплати від страхових компаній
надто малі, щоб вони могли продовжувати практику.
Нестримну інфляцію витрат на охорону здоров’я в США
звично пояснюють багатьма різними чинниками.
Старіння населення і розвиток медичних технологій є
викликом кожній національній системі охорони здоров’я,
однак американська система різко виділяється на цьому тлі.
Явне фіаско Сполучених Штатів у плані стримування росту
витрат на охорону здоров’я перш за все є наслідком глобальної комерціалізації цієї сфери. Домінування приватних страхових компаній, фармацевтичних компаній, нова хвиля приватних спеціалізованих шпиталів, власниками яких є лікарі, і
намагання усіма гравцями на цьому ринку зробити свій прибуток максимальним збільшують витрати на охорону здоров’я і викривлюють розподіл ресурсів [217].
В межах даного підрозділу, необхідно також відмітити, що
США є донором і ініціатором запровадження Африканської
стратегії охорони здоров’я. Цей проект відбувається з залученням агенства США з міжнародного розвитку, Бюро міжнародного розвитку Африки, науково-дослідних центрів
охорони здоров’я в Дакарі та різного роду громадських
організацій. У 2016 р. основними напрямами Африканської
стратегії охорони здоров’я є подолання малярії, туберкульозу та інших інфекційних захворювань, піклування про здоров’я немовлят та породіль, забезпечення ліками та речами
першої необхідності населення у найвіддаленіших куточках
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Африки, а також, заходи спрямовані на профілактику захворювань ВІЛ/СНІД. Стратегія охоплює такі країни як Малі,
Сенегал, Гвінею, Ліберію, Бенін, Гану, Нігерію, Камерун,
Демогратичну Республіку Конго, Ефіопію, Кенію, Танзанію,
Раунду, Бурунді, Анголу, Замбію, Малавію, Мозамбік,
Зімбабве, Намібію, Ботсвану, Свазиленд, Лесото, Південну
Африку [545].
До списку країн, яким допомагають США, потрапили
країни Близького Сходу і Північної Африки (Алжир і Єгипет) [758], та країни Азії (Афганістан, Бангладеш, Індонезія,
М’янма, Філіппіни, В’єтнам) [562].
Серед країн Європи і Євразії допомога надається Україні.
З 2011 по 2016 рр. діє Програма забезпечення доступу до ліків
та покращення їх якості [921].
Проект Лідерство, менеджмент та управління розрахований з 2012 по 2016 рр. співпрацює з керівниками органів охорони здоров’я, менеджерами з розробки і впровадження політики на всіх рівнях, щоб показати, що інвестиції в управління та менеджмент приводять до зміцнення систем охорони
здоров’я, а також значного поліпшення стану здоров’я.
В основі Проекту закладені принципи національної відповідальності, рівності чоловіків і жінок в управлінні, а також розробка ефективних підходів в управлінні. Особлива увага приділяється належному управлінню в секторі медичних послуг,
зміцненню галузі за рахунок підзвітності, взаємодії, участі
всіх зацікавлених суб’єктів, прозорості та стратегічного
управління [737].
У Прикордонному регіоні США – зберігається модель
охорони здоров’я США. Регіон межує з такими штатами, як
Техас, Нью-Мексико, Аризона і Каліфорнія [754].
Корінні американці отримують медичні послуги через
службу охорони здоров’я індійського населення. У 2008-2009
рр., приватне медичне страхування становило від 44% в НьюМексико до 53% у Каліфорнії. Державне медичне страхування Medicare (для людей до 65 років, які є громадянами США
або постійно, на законних підставах проживають останні
п’ять років у Прикордонному регіоні) покриває 9%–12% насе111
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лення, а Medicaid (для малозабезпечених та інвалідів – громадян США або юридичних осіб) – 15%–19% населення.
Показники незастрахованого населення в прикордонних
штатах становлять 19% в Каліфорнії, 26% у Техасі.
Водопостачання в прикордонному регіоні США в найближчі 50 років у зв’язку зі зміною клімату стане найбільшою
проблемою. Серед основних загроз здоров’ю населення слід
назвати міграцію, збільшення насильства вздовж мексиканської сторони кордону, пов’язане насамперед із здійсненням
національної політики на викорінення організованої злочинності і боротьбу з незаконним обігом наркотиків, низьке
охоплення імунізацією, обмежений доступ до послуг охорони здоров’я, обмеження у наданні первинної медичної допомоги вздовж американської сторони кордону, хитке здоров’я
корінного населення, надзвичайні ситуації, високі темпи
дитячого ожиріння, цукровий діабет, підліткова вагітність і
туберкульоз [753].
США постійно збільшує інвестиції у сферу охорони здоров’я Мексики, що суттєво впливає і на розвиток в Прикордонному регіоні. Стратегії з підтримки здоров’я в регіоні
розраховані до 2020 р. Ці заходи ініціювала Комісія американо-мексиканського кордону з охорони здоров’я і навколишнього середовища, Секретаріат Мексики з охорони навколишнього середовища і природних ресурсів та Агентство з
охорони навколишнього середовища США [681].
Канада друга за площею країна світу, економіка якої глибоко інтегрована в світову економіку та до певної міри залежна від міжнародної торгівлі, особливо зі своїм найбільшим
торговельним партнером, Сполученими Штатами Америки.
Це дає змогу фінансувати державі систему охорони здоров’я,
забезпечувати універсальний доступ до бази медичних
послуг. Федеральний уряд та уряд провінцій несуть основну
відповідальність за управління та надання медичних послуг
канадців. Федеральний уряд надає додаткові послуги для мігрантів і меншин, що проживають на території Канади.
Канада – країна іммігрантів. Глобальна репутація Канади як
високорозвиненої, мирної, вільної від етнічних конфліктів
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країни, безумовно, сприяє зростанню імміграції в країну.
Нові канадці, як прийнято тут називати новоприбулих іммігрантів, розселяються переважно у великих містах, що зумовлено ситуацією на ринку праці. Імміграція дає значний внесок в економіку країни. Тому Канада безперешкодно надає
іммігрантам послуги у сфері охорони здоров’я [290].
Федеральний уряд несе відповідальність за охорону здоров’я у питаннях забезпечення необхідним (наприклад, регулювання надходжень і використання лікарських препаратів,
біопрепаратів, медичного обладнання та продуктів харчування) і безпеки споживачів. Уряд відіграє важливу роль у
зміцненні здоров’я, включаючи профілактику і контроль
інфекційних і хронічних захворювань, епіднагляд, готовність
та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я і спалахи захворювань, а також дослідження в галузі
охорони здоров’я.
У Законі Канади 1984 р., що передбачає державне медичне
страхування і фінансову підтримку, визначена головна мета
політики охорони здоров’я – захист, зміцнення та відновлення розумового і фізичного благополуччя жителів Канади,
сприяння відкритому доступу до медичних послуг без фінансових або інших бар’єрів [585].
Для вирішення проблем охорони здоров’я у 2005 р. була
створена Міжурядова Служба, яка заснована на тісній співпраці. Міжурядова Служба є ключовим механізмом у зміцненні потенціалу суспільної охорони здоров’я Канади. Вона
покликана передбачити несприятливі події, готуватися і реагувати на надзвичайні ситуації в охороні здоров’я, вирішувати проблеми різного характеру [830].
Близько 70% загального обсягу видатків на охорону здоров’я в Канаді фінансуються з державних джерел, включаючи загальний дохід через федеральну, провінційну та територіальну податкові системи [906].
Міністерство охорони здоров’я Канади вважає, що профілактика та пропаганда здорового способу життя можуть знизити витрати на охорону здоров’я і поліпшити якість життя в
довгостроковій перспективі. З цією метою уряд підтримує
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наукові дослідження і зміцнення партнерських відносин з вітчизняними і зарубіжними дослідниками. Міністерство працює спільно з провінціями і територіями для розробки ефективних напрямів роботи, в яких канадська система охорони
здоров’я може бути поліпшена і забезпечити стбільність у
майбутньому. Місія міністерства вбачається також у: високоякісних наукових дослідженнях, від яких залежить якість роботи у майбутньому; консультаціях з канадцями, для визначення, яким чином задовольняти їх потреби в медичній допомогі; поширенні інформації про профілактику захворювань;
залученні канадців до активної участі у збереженні власного
здоров’я, підвищенні рівня їх фізичної активності й дотриманні правильного харчування [976]. Отримані в ході цих
консультацій зауваження і пропозиції допомагають визначити напрями політики та законодавства щодо поліпшення
роботи галузі. З цією метою створені електронний Канадський вісник та консультаційний портал для канадців [861].
Важливу функцію виконує інформаційна складова у системі охорони здоров’я Канади. Канадці мають доступ до
інформації як наукового, так і профілактичного характеру.
Основні заходи із збереження здоров’я людини відбуваються
за такими напрямами: вакцинація, боротьба з тютюнопалінням, наркоманією і алкоголем, профілактика дитячого ожиріння; захворювань у вагітних та захворювань порожнини
рота; психологічна підтримка; залучення до активного способу життя; профілактика травматизму, пропаганда сексуального здоров’я, екологічної безпеки [703].
У Мексиканських Сполучених Штатах система охорони
здоров’я, як правило, фінансується за рахунок податків, працівників і внесків роботодавців, власних коштів громадян та
приватних медичних страхових премій. Програма страхування була створена, щоб спрямувати державні кошти і тим
самим домогтися більшої справедливості в доступі до медичних послуг, в рамках спільних внесків до федерального уряду
і уряду штатів [934, с. 220-221].
Національна програма охорони здоров’я 2007–2012 рр.
(PRONASA) та Програма сектора охорони здоров’я на
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2007–2012 рр. (PROSESA) мали забезпечити доступ до основних послуг і скорочення нерівності шляхом цілеспрямованих
втручань маргінальних співтовариств і вразливих груп населення. Недоліком національної політики в галузі охорони
здоров’я є відсутність закону, де б могли бути визначені цілі,
напрями, принципи та функції роботи як медичних установ,
так і галузі вцілому. Це вимагає додаткових зусиль задля
належного управління та різних домовленостей і угод із зацікавленими сторонами в секторі [677, 320].
У 2006 р. була запроваджена нова модель амбулаторного
догляду. В Мексиці запроваджено декілька програм, що
обслуговують понад 10 мільйонів осіб. Їх робота має два
аспекти – профілактика захворювань та залучення громадськості. Головним завданням програм є профілактика інфекційних захворювань, боротьба з поширенням ВІЛ/СНІД
тощо. Програми підтримують людей з обмеженими можливостями, дітей і жінок, літніх людей, соціально вразливі
групи. Також у межах програм на національному, державному та місцевому рівнях відбувається підготовка персоналу з
питань розвитку та збереження сім’ї [965, с. 28-30].
У 2011 р. уряд Мексики став ініціатором запровадження
нового податку для вирішення проблеми зайвої ваги населення. Палата представників Мексики схвалила рішення про
запровадження «податку на ожиріння», який становить 5%
від продажу усіх продуктів харчування, які містять понад 275
калорій на кожні 100 грамів [218].
На думку уряду, такий податок здатен подолати традицію
харчування у фастфудах і вирішити проблему зайвої ваги,
що, у свою чергу, скоротить обсяг фінансових витрат на
забезпечення національної системи охорони здоров’я. Уряд
планує залучити до неї близько 75 мільйонів осіб, що становить 70% населення країни. Саме такий відсоток людей у
Мексиці страждають на ожиріння (загалом в країні проживають 107 мільйонів осіб) [307]. Це призводить до додаткових
витрат системи охорони здоров’я, які становлять близько 38
мільярдів песо щорічно. Крім цього, планується запровадити
податок у розмірі 1 песо на кожен літр прохолодних напоїв із
зайвим вмістом цукру [218].
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Ідею нового податку підтримали громадські організації,
що беруть участь у програмах поліпшення стану здоров’я
населення. Вони вважають, що це сприятиме розвитку економіки країни і зниженню непродуктивних витрат за рахунок
поліпшення загального стану здоров’я жителів країни.
Національна програма боротьби з ожирінням включає
пропаганду здорового способу життя, щоденні заняття
фізичними вправами, обмеження вживання висококалорійних продуктів харчування та збільшення кількості овочів і
фруктів, заміну газованих напоїв водою [307].
12 серпня 1992 р. уряди Мексики, Канади та США підписали угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА). Її характеризують розширення торгівлі та її лібералізація, інтернаціоналізація обороту капіталу й
усунення перешкод для його руху, глибокі зміни у фінансовій сфері, яка більше за інші форми співробітництва відчуває
наслідки електронної революції, розгортання діяльності
транснаціональних корпорацій та поширення їх експансії,
дедалі більша орієнтація попиту на світовий ринок, утворення міжнародних фінансових інститутів, а це суттєво впливає
на соціальну сферу, особливо охорону здоров’я.
Особливість інтеграційного союзу в Північній Америці
полягає в тому, що він розвивається в умовах великої асиметрії, нерівності між партнерами. Багаторазово перевершуючи
і Канаду, і Мексику за економічним і науково-технічним
потенціалом, Сполучені Штати займали і продовжують займати провідні позиції у континентальній економіці [107, с. 6769]. Однак сусідство країн призводить до того, що врештірешт вони мають однакові проблеми – міграцію і наркобізнес.
У 2005 р. під час саміту перших керівників трьох північноамериканських держав у Техасі було підписано заяву про
Північноамериканське партнерство у сфері безпеки та процвітання. Згодом основними питаннями на порядку денному
у сфері безпеки та економічного процвітання в серпні 2006 р.
були визначенні загальні підходи у координації програм у
сфері охорони здоров’я [460, с. 244].
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Екологічна складова здоров’язбереження забезпечується
окремим документом, що визначає основні напрями співпраці у природоохоронній сфері між Канадою, Мексикою та
Сполученими Штатами Америки, це Північноамериканська
угода про екологічне співробітництво (North American
Agreement on Environmental Cooperation – NAAEC). Вона
була підписана 14 вересня 1993 р., та набула чинності 1 січня
1994 р., як і головна угода про зону вільної торгівлі. Угода
складається з декларації принципів і цілей, які стосуються
збереження та захисту навколишнього середовища, а також
містить конкретні заходи щодо подальшого співробітництва
з цих питань між трьома країнами. Відповідно до підписаної
окремої «екологічної» угоди була створена міжурядова організація: Комісія з екологічного співробітництва (Commission
for Environmental Cooperation, CEC), спрямована на підтримку співпраці партнерів по НАФТА у питаннях вирішення
екологічних проблем континенту, включно з усіма ймовірними викликами та можливостями, що поставатимуть перед
ними в контексті загальноконтинентальної вільної торгівлі.
Серед основних завдань, які поставлені перед Комісією з екологічного співробітництва, є такі: сприяння співпраці та участі громадськості у збереженні, охороні та зміцненні північноамериканського навколишнього середовища в контексті
зростаючої економіки, торгівлі, а також соціальних зв’язків
між Канадою, Мексикою та Сполученими Штатами. Крім
цього, партнерство у сфері екологічної безпеки передбачає
розробку та впровадження інноваційних механізмів для вирішення проблеми зміни клімату, оцінку викидів до навколишнього середовища, обмін інформацією між Канадою,
Мексикою та США, створення карт зміни земельного покриву для відстеження змін земної поверхні тощо. Серед головних напрямів реалізації Північноамериканської угоди про
екологічне співробітництво та діяльності Комісії з екологічного співробітництва можна виділити такі: контроль за зміною клімату, підтримка локальних екосистем, впровадження
«зеленої економіки», контроль за забрудненням довкілля,
дотримання екологічного права [13, с. 129].
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Серед сучасних проектів з підтримки локальних екосистем – Арктична ініціатива для перелітних птахів (2015–
2016 рр.), спрямована на співпрацю місцевих громад Канади,
Мексики та США, по території яких проходять шляхи сезонних перельотів арктичних птахів, з мережею заповідників
берегових птахів Західної півкулі у справі збереження видів,
які знаходяться під загрозою зникнення; проект із залучення
фермерів та інших землевласників до підтримки метеликів
виду данаїда монарх (2015-2016 рр.), метою якого є сприяння
відновленню середовища проживання, місць гніздування та
міграційних коридорів цих метеликів у Канаді, Мексиці та
Сполучених Штатах, що має сприяти збереженню їх, а також
інших природних запилювачів, на землях, відведених під
сільськогосподарське виробництво. Окрім зазначених, ціла
низка інших проектів, спрямованих не тільки на збереження
екосистем, а й на освітні екологічні програми.
Наступним важливим напрямом співпраці Канади,
Мексики та США є впровадження так званої «зеленої економіки», що в цілому спрямовано на екологізацію економіки у
Північній Америці. Заходи в рамках цього напряму охоплюють такі сфери діяльності: скорочення викидів від транскордонних перевезень на прикордонних пунктах в’їзду, підвищення енергоефективності та «зеленого будівництва», «озеленення» ланцюжка поставок у секторі обробної промисловості, поліпшення системи управління відходами, зведення
до мінімуму викидів парникових газів та відходів у навколишнє середовище, сприяння зростанню «зеленої» промисловості тощо [13, с. 130].
Важливим аспектом партнерства Канади, Мексики та
США є налагодження зв’язків з місцевими громадами та залучення їх до співпраці з міжурядовими органами. Важливою
складовою є орієнтація на екологічні освітні цілі; відкритість
до громадськості (тримовний сайт з актуальною інформацією, акаунти у соціальних мережах). Однак сама державна
політика здоров’язбереження залежить від економічних
показників і впливу США не тільки для країн НАФТА, а й
країн Африки, а також у питанні вироблення і налагоджен118
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ня страхового механізму через надання робочих місць і залучення робочої сили до виробництва.
Приклад членства Мексики у НАФТА засвідчує, що інтеграція країни, що розвивається, і розвинутих країн мала
подвійний ефект. З одного боку, подібне партнерство привело до відчутних економічних досягнень, а з іншого – Мексика
зазнала значних економічних, політичних і соціальних
потрясінь, породжених асиметричними відносинами між
країнами НАФТА. Інтеграція з північними сусідами поставила на порядок денний необхідність реформування усього
державно-політичного апарату Мексики, який виявився
нездатним вирішувати соціально-економічні проблеми,
пов’язані з інтеграцією держав з різними рівнями розвитку.

2.2. Функції політико-соціальної роботи
у реалізації державної політики здоров’язбереження
країн Центральної Америки
Більшість країн Центральної Америки вступила в XXI століття на хвилі глибоких зрушень у всіх без винятку сферах
суспільного життя. Знакові зміни відбуваються як в економіці, так і у внутрішній та зовнішній політиці. Все це в сукупності створює вельми неординарну ситуацію, яка стрімко
трансформує сталий політичний імідж Центральної
Америки, відкриває перед її народами нові, альтернативні
перспективи, водночас породжує додаткові виклики, на які
американські еліти і суспільства в цілому повинні дати переконливі відповіді. Нині у розвитку регіону чітко простежуються наступні тенденції: зміна політичної орієнтації більшості країн регіону; перегляд пріоритетів міжамериканських
відносин; проблема наркотрафіку в діалозі США – Центральна Америка; нова динаміка інтеграційних процесів у середині континенту; підвищення активності країн Центральної
Америки на світовій арені.
Починаючи з ХІХ століття більшість країн регіону орієнтувалися на амбіційну зовнішню політику США, які, переслі119
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дуючи свої національні інтереси, неодноразово використовували політичний та економічний тиск на ці країни. З метою
державного збагачення та перетворення регіону на сферу
свого впливу США часто ігнорували позиції урядів щодо
формування власної моделі соціального, політичного, економічного та військового розвитку. Незважаючи на це, група
країн Центральної Америки, до якої входять Сальвадор,
Беліз, Панама, Нікарагуа, Коста-Рика, Гондурас і Гватемала, у
питаннях збереження громадського здоров’я орієнтуються на
світову практику, рекомандації ВООЗ, внутрішні соціальні
проблеми, які потребують вирішення, потреби населення.
В умовах посилення соціальних проблем, погіршення
показників здоров’я населення зростає об’єктивна потреба
розв’язання взаємозалежних завдань медичного і соціального
характеру на якісно новому рівні. У 2000-х роках у цих країнах виникла необхідність створення нових механізмів, форм
і методів медико-соціальної допомоги населенню як нових
соціальних технологій, які забезпечать громадянам комплексні соціальні послуги у разі захворювання, втрати працездатності сприятимуть вирішенню пов’язаних зі здоров’ям
соціальних проблем. Тому XXІ століття для країн
Центральної Америки стало початком розвивитку медикосоціальної роботи як якісно нового напряму соціальної роботи і виду професійної діяльності. Її становлення обумовлене
сучасним станом охорони здоров’я, соціального захисту населення, розвитком інших соціальних інститутів в умовах
реформування суспільних відносин.
Так, національну політику охорони здоров’я Сальвадору
реалізовує Міністерство охорони здоров’я і його регіональні
відділення з департаментами у містах Санта-Анна, СантаТекла, Сан-Сальвадор, Сан-Вісенте, Сан-Мігель [401].
Нині у країні реалізовуються дві програми: Національна
програма психічного здоров’я і Національна програма
боротьби з туберкульозом і легеневими захворюваннями
[855].
Участь Міністерства охорони здоров’я у політиці здоров’язбереження дуже помітна. По-перше, проводиться від120
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крита санітарно-епідеміологічна політика. Уряд постійно звітує про проведену роботу й інформує населення про лаболаторні дослідження та їх результати [971]. По-друге, оприлюднюється звітність державних закупівель у галузі охорони здоров’я [543].
По-третє, спеціалістами галузі розроблені й запроваджені
унікальні медико-санітарні інформаційні системи, інформаційна система харчових продуктів і напоїв, система контролю
алкоголю та система реєстрації онлайн [903].
Уряд працює за напрямами: підвищення потенціалу і
вироблення ефективної політики управління; планування і
регулювання; підвищення професіоналізму працівників
галузі охорони здоров’я та їх умов праці; координація освіти
у підготовці фахівці [693, 631].
Слід підтримати досить цікавий досвід у політиці здоров’язбереження, що полягає у розробці віртуальних курсів,
зокрема, з таких питань, як командний досвід і управління
системою охорони здоров’я, політика громадського здоров’я,
пропаганда права людини на здоров’я в контексті реформування галузі та ін. [565].
Також Міністерство охорони здоров’я, поважаючи права
громадян, ініціювало запровадження електронної форми
скарг, яку можна заповнити на офіційному сайті міністерства [606].
Загалом політику міністерства реалізовує декілька підрозділів по окремо закріплених напрямах: Департамент інформаційних технологій та зв’язку сприяє розробці та впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки реформи охорони здоров’я. На Департамент покладений обов’язок аналізу, проектування, розробки і впровадження всіх інформаційних систем MINSAL і установок та
поступова відмова від залежності від пропрієтарного програмного забезпечення і заміна використання і виробництва
інструментів вільного програмного забезпечення та/або з
відкритим вихідним кодом; Відділ спостереження за здоров’ям відповідає за планування, регулювання, проведення
моніторингу та оцінку здоров’я, досторірність статистичної
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інформації в галузі охорони здоров’я, досліджень в епідеміології; Управління з розвитку кадрового забезпечення відповідає за підготовку працівників галузі, курси, семінари, проведення конференцій; Департамент санітарно-епідеміологічного нагляду залучений до стандартизації санітарних норм і
правил, перевірки відповідності та впровадження правил
радіаційного захисту і безпеки, профілактики іонізуючого
випромінювання; технічний підрозділ спеціалізується в галузі медичних технологій, на нього покладений обов’язок –
проведення моніторингу та контролю національної політики
в області лікарських засобів та інших медичних технологій,
забезпечення наукової підтримки для встановлення пріоритетів, оцінки, відбору, кількісної оцінки, моніторингу, досліджень і раціонального використання медичних технологій, які
використовуються медичними установами мережі, виробництво ліків у національному масштабі, забезпечення належного управління ризиком для здоров’я, пов’язані з використанням лікарських засобів та інших медичних технологій,
перевірка на відповідність критеріям якості лікарських засобів, зберігання, розподілу та утилізація, перевірка дотримання національного законодавства радіаційного захисту та безпеки при проведенні експериментів з іонізуючим випромінюванням [630].
Міністерство працює у напрямку профілактики і запровадження здорового способу життя, зокрема, приділяється
увага особистій гігієні, культурі й безпеці харчування [826].
Беліз – найменш малонаселена країна Центральної
Америки. В шести округах (Беліз, Кайо, Коросаль, ОрінджУолк, Стан-Крік, Толедо) політика в галузі охорони здоров’я
залишається пріоритетом, хоча і з низьким рівнем ефективності [772]. Конституція Белізу не прописує доступ до послуг
охорони здоров’я в якості права, а правова база у сфері охорони здоров’я визначена лише у двох законах від 1970 р.
Значно погіршує ситуацію те, що з 2010 р. у Беліз не було
національної стратегії з формування політики охорони здоров’я, а також те, що повноваження Міністерства охорони
здоров’я дещо мінімізовані, зокрема у фінансових питаннях.
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Адже всі фонди охорони здоров’я підконтрольні Міністерству фінансів [672].
У Беліз особливістю є те, що жінки використовують медичні послуги частіше, ніж чоловіки. Це свідчить про потребу в
послугах, орієнтованих на вирішення питань збереження
здоров’я чоловіків. Також, як правило, жителі сільської місцевості звертаються до медичних установ частіше, ніж мешканці міста, а це, у свою чергу, потребує значної уваги з боку
уряду.
Робота Міністерства охорони здоров’я в питаннях надання
послуг частково децентралізована і зосереджена в чотирьох
регіонах (Північному, Центральному, Західному та Південному). Країна має 6 лікарень, 8 поліклінік, 34 медичних центри і 38 медичних пунктів. Що стосується лікарень країни, то
працює три регіональні, що забезпечують надання первинних і вторинних послуг. Інші три місцеві лікарні забезпечують первинною медичною допомогою із залученням необхідних спеціалістів. В країні діє Центральна Медична лабораторія напрям роботи якої класифікується як першого рівня відповідно до стандартів в вимог з біобезпеки.
Основна робота уряду була спрямована на вирішення
низки питань, що стосуються наркотиків і роботи аптек. Для
цього на національному рівні було створено організації, які
здійснювали контроль і нагляд у цій сфері. Адже до 1985 р.
Беліз був найбільшим джерелом валютних надходжень від
постачання марихуани і вийшов на четверте місце серед
країн-постачальників наркотиків до США. Згодом виробництво марихуани помітно знизилося внаслідок виконання програми щодо боротьби з наркотиками, яка фінансувалася
США, проте утворену нішу було швидко заповнено перевезеннями кокаїну, оскільки через територією Белізу пролягають основні шляхи транзиту колумбійського кокаїну до США.
Оскільки послуги місцевих жителів з транспортування наркотиків часто оплачуються кокаїном, то на початку 1990-х років
Беліз уразив спалах наркоманії і зростання злочинності.
Національна програма медичного страхування почала
функціонувати лише з 2005 р., в ній чітко визначені послуги,
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що входили до пакетів первинної медичної допомоги. Деякі
пакети включають такі послуги, як відвідування лікаря; спостереження за хворим на гіпертонію, цукровим діабетом,
ВІЛ/СНІД і рака, також незначні операції, планування сім’ї і
консультування. Пакети покривають 35% населення у південній частині Беліз-Сіті й у південних районах Стен-Крик і
Толедо. Решта 65% населення охопленї національною системою охорони здоров’я [747].
До суб’єктів охорони здоров’я Коста-Ріки належать:
Міністерство охорони здоров’я, Фонд соціального страхування Коста-Ріки, Національний інститут страхування, Водопровідний і каналізаційний інститут Коста-Ріки, Інститут з
проблем алкоголізму та наркоманії та Інститут з досліджень і
освіти в галузі харчування і здоров’я Коста-Ріки [763].
Інституційна реорганізація Міністерства охорони здоров’я
Коста-Ріки відбулося в період з 2006 по 2011 рр. Індустрія здоров’я була визначена як група централізованих та децентралізованих державних установ, які мають явний і юридично
визначений мандат, щоб забезпечити належний рівень здоров’я та надавати послуги для населення. Мета стратегічної
політики охорони здоров’я Коста-Ріки полягала в тому, щоб
перейти від звичного процесу управління до профілактики
хвороби, загального зміцнення здоров’я, позиціонування здоров’я як соціальної цінності, здійснення керівництва та соціальних заходів у бік нагляду та моніторингу здоров’я на основі фактичних даних [886, с. 160-166].
Фонд соціального страхування Коста-Ріки є тільки державною організацією, яка надає послуги для здоров’я різних
груп населення Коста-Ріки. Фонд функціонує на всіх рівнях
медичної допомоги і у всіх географічних регіонах. Первинний рівень забезпечується загальноосвітніми установами охорони здоров’я, що налічує 103 установи охорони здоров’я.
Вторинний рівень надає послуги спеціалізованої медичної
допомоги, стаціонарне лікування та хірургічне лікування за
основними спеціальностями. Цей рівень охоплює 10 великих
клінік, 13 периферійних лікарень і 7 районних лікарень.
Кошти Фонду також забезпечують стоматологічні послуги і
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послуги мікробіології. Третинний рівень забезпечує надання
послуг спеціалізованої допомоги в трьох загальнонаціональних лікарнях і п’яти національних лікарнях, які спеціалізуються на геронтології, жіночому здоров’ї, педіатрії, психіатрії
та реабілітації.
Система соціального забезпечення в Коста-Ріці має три
складові: 1) медичні послуги (медичне страхування), відповідальність за цей напрям лежить на Національному інституті
страхування; 2) економічні виплати, які охоплюють пенсії і
субсидії; 3) соціальні послуги, які спрямовані на допомогу
сім’ям, які опинилися в економічно скрутному становищі
[597, с. 638].
У період з 2006 по 2010 рр. урядом було розроблено і прийнято ряд законів і стандартів, призначених для регулювання державних і приватних послуг, що становлять інтерес для
здоров’я. Найбільш важливими були норми, що стосувалися
питань відходів та вакцинації населення. У 2007 р. країна
ратифікувала міжнародні медико-санітарні норми.
Під керівництвом Міністерства охорони здоров’я були
реалізовані міжгалузеві плани в декількох галузях. Вони стосувалися екологічної освіти, здійснення комплексної політики управління твердими відходами, роботи з приватним сектором з профілактики боротьби з грипом A (H1N1) через
гігієну та заходи захисту [885, с. 39-44].
Законодавство Гватемали визначає Міністерство охорони
здоров’я і соціального забезпечення основним суб’єктом у
політиці охорони здоров’я. Міністерство є гарантом між всіма
муніципалітетами та їх урядами у розвитку партнерських стосунків з метою реалізації стратегічних напрямів політики охорони здоров’я [664]. Інвестиції в інфраструктуру охорони здоров’я становлять близько 12% бюджету. В країні є два види
страхування: державне і приватне. Страхова система покриває не більше 23% загальної чисельності населення, більшість
людей не мають соціального захисту в галузі охорони здоров’я. Загалом існує проблема нераціонального використання
фінансових ресурсів в системі охорони здоров’я. Споживач
повинен платити за медичні послуги і ця плата є значною.
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Система охорони здоров’я не позбавлена істотних недоліків. Зокрема, вона характеризується фрагментарністю надання послуг та абсолютною відсутністю взаємодії і поділу
обов’язків між підсистемами [576].
Міністерство охорони здоров’я надає послуги на трьох рівнях. Перший рівень – інституційні послуги (медичні пункти,
центри первинної медико-санітарної допомоги). Послуги
первинної медичної допомоги складаються з базового пакету
медичних послуг, які включають послуги для жінок, педіатричні послуги, послуги термінової медичної допомоги при
надзвичайних ситуаціях.
У рамках Програми, що покриває витрати, фінансово підтримуються породілі, діти до 5 рокв, а також витрати на епідеміологічний нагляд за туберкульоз.
Другий рівень – послуги з догляду в медичних центрах та
центрах, в тому числі матері і дитини. Третій рівень включає
систему районних, відомчих, регіональних і національних
лікарень [695, с. 29-30].
Система обслуговування включає 43 лікарні, 279 центрів
здоров’я, 903 медичних пунктів, 46 пунктів охорони здоров’я.
Міністерство економіки не втручається у цінову політику
на ліки. Майже 20% дистриб’юторів при продажі ліків встановлюють додаткові 25% [305, с. 32]
У 2016 р. уряд ініціював реформу галузі, зокрема проект
реформи в електронному вигляді з можливістю залишати
коментарі й відгуки в електронній формі, які можуть бути
враховані при доопрацюванні документа. Структура документа передбачає стратегічні напрями для забезпечення здорового майбутнього і системи громадського здоров’я. Для
забезпечення державної політики здоров’язбереження запроваджені програми їз догляду за літніми людьми, планування
сімї, підтримки здоров’я породіль і немовлят, виявлення
туберкульозу, профілактики СНІД, використанню традиційної медицини, продовольчої безпеки і харчування, імунопрофілактики, сказу тварин, гігієни порожнини рота, здоров’я
дитини, психічного здоров’я [859].
Конституція Республіки Гондурас визначає, що виконавчу
владу в сфері охорони здоров’я здійснює Міністерство охоро126
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ни здоров’я. Воно виконує функції і координує діяльність
усіх державних установ охорони здоров’я централізованого
та децентралізованого сектора через Національний план охорони здоров’я.
Національний план охорони здоров’я з 2006 по 2010 рр.,
був пов’язаний з Цілями розвитку тисячоліття і включав
реформування пріоритетних напрямів: здоров’я породіль і
немовлят, поліпшення харчування, профілактика ризиків
для здоров’я, моніторинг інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань [689].
Національний план охорони здоров’я 2010–2014 рр. включав створення та забезпечення основ розвитку плюралістичної та комплексної системи охорони здоров’я: формування
позитивної моделі здорової сім’ї – підтримувалося громадами; створення національної системи якості для здоров’я;
зміцнення системи спостереження за станом здоров’я населення; розвиток інформаційної системи охорони здоров’я.
План включав набір політичних стандартів і процедур,
інструментів, інструкцій та положень, які спрямовані на створення системи соціального захисту здоров’я на основі трьох
компонентів: догляд, управління і фінансування. Ці компоненти були зосереджені на зміцненні здоров’я, децентралізації, залученні до участі всіх можливих структур. Однак мало
що було реалізовано з переліченого.
Країна має кілька національних стратегій, спрямованих на
вирішення проблем охорони здоро’я: здоров’я матері і дитини, сексуальне та репродуктивне здоров’я, здорове харчування та психічне здоров’я. Однак продуктивність лікарняної
мережі низька, якщо врахувати, що отримує 42% загального
бюджету Міністерства охорони здоров’я. Існують проблеми в
управлінні, розподілі ресурсів у сфері охорони здоров’я, у
постачанні та розподілі лікарських засобів, інших медичних
матеріалів [711].
Відповідно до річного бюджету Міністерство охорони здоров’я отримує 76% коштів, 11% – іноземні кредити, 9% –
пожертвування. Міністерство охорони здоров’я виділяє 57%
свого бюджету на заробітну плату, 6% – обслуговування кон127
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трактів, 21% – закупівлю матеріалів та приладдя, 5% – капітальні витрати, 11% – трансферти і субсидії.
Упродовж тривалого часу в основу системи охорони здоров’я був покладений лікувальний підхід, а це призвело до
того, що основна частина проблем залишилася невирішеною.
В реформі сектора охорони здоров’я всі зусилля спрямовані
на зміцнення керівної ролі Міністерства охорони здоров’я і
відокремлення функцій фінансування, страхування та
надання послуг. Реформа також передбачала делегування
функцій Міністерства іншим інституціям [933, 210-208].
До кінця 2016 р. реалізовуються три проекти: перший, у
рамках стратегії збереження репродуктивного здоров’я і збереження сім’ї за сприянням Міністерства охорони здоров’я і
державного інституту соціального забезпечення, орієнтований на підтримку чоловіків, задля мотивації їх залишатися в
родинах і допомагати жінкам під час вагітності та після пологів; другий, спрямований на допомогу сім’ям які очікують
народження дитини, але мають серйозні захворювання
(СНІД та туберкульоз); третій, зосереджений на питаннях
менеджменту і координації управління поставками ліків для
ВІЛ-інфікованих у найвіддаленіші куточки країни [710].
Система охорони здоров’я Нікарагуа включає як державний, так і приватний сектори. Перший – це Міністерство охорони здоров’я, система медичних послуг для армії Нікарагуа
та Національної поліції, а також Нікарагуанський інститут
соціального забезпечення. Система спрямована на ефективне
використання державного та приватного секторів для фінансування та надання послуг. Міністерство охорони здоров’я
несе відповідальність за управління охороною здоров’я і є
основним постачальником медичних послуг, на які припадає
65% [946, с. 7].
У період 2007-2010 рр., у країні налагоджено роботу 19 клінік для профілактики раку шийки матки за допомогою візуального огляду та діагностичного методу, були запроваджені
керівні принципи, довідники та протоколи для лікування
цукрового діабету.
З 2007 р. Міністерство охорони здоров’я взяло участь у
науково-дослідних сесіях, пов’язаних із соціальними, профе128
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сійними та молодіжними проблемами, і сформулювало стратегії політики та пріорітетні заходи для незахищених груп
населення [796].
Республіка Нікарагуа за останні роки запровадила три
основні Національні плани: Національний план розвитку
людини (2008-2012 рр.); Національний план політики в галузі охорони здоров’я (2007-2011 рр.), метою якого було підвищення якості медичних послуг, впровадження моделі здорової сім’ї; Національний план охорони здоров’я (2004-2015 рр.)
що визначив право на охорону здоров’я, забезпечення справедливого, загального і безкоштовного доступу до послуг охорони здоров’я [946, с. 40].
Роботу системи також забезпечують Департамент наукових розробок і практики викладання, Загальний відділ планування і розвитку, Відділ співробітництва, Відділ загального
фізичного здоров’я. З 2016 р. реалізується план уряду
«Працюємо разом, як в одній родині!», в основі якого – принцип співробітництва та партнерства між усіма акторами [821].
Панамська республіка має класичну систему соціального
забезпечення (CSS), що грунтується на двох правових рамках:
національній конституції де визначено право громадян на
соціальне забезпечення, і закон про забезпечення фінансової
стабільності страхових виплат по інвалідності, старості й
смерті [578].
Соціальна програма орієнтована на забезпечення захисту
при різних хворобах. За даними Департаменту планування,
75,6% населення були зареєстровані в CSS.
До функцій Міністерства охорони здоров’я належать: охорона здоров’я, узгодження надання медичних послуг, робота
з фінансування системи, страховий нагляд, взаємодія з фондом соціального забезпечення та Міністерством економіки і
фінансів. Також розділені деякі функції з управління з іншими установами: Горгас Меморіал інститутом досліджень охорони здоров’я, Радою з технічних питань охорони здоров’я
(ліцензування медичної практики) та органом охорони
навколишнього середовища (екологічна політика) [749].
Міністерством охорони здоров’я запроваджено законодавство, що орієнтоване на соціальний захист матері й дитини.
129

Розділ 2. Зарубіжний досвід реалізації політики здоров’язбереження

Однак більша частина виплат на спеціальні послуги оплачується населенням, а це обмежує доступ найбідніших верств
населення. Три рівні лікарень та спеціалізовані національні
інститути на чолі з Міністерством охорони здоров’я утворюють модель, що фінансується державою, однак цей механізм
не дуже ефективний.
Міністерство охорони здоров’я і CSS охоплюють 90% населення. CSS є найбільшим постачальником медичних послуг.
Система організована в 14 регіонах. Мережу утворюють 909
об’єктів різної складності, що зосереджені у великих міських
центрах із сегментованим портфелем послуг. Різні компоненти системи конкурують, а система в цілому страждає від відсутності чіткого поділу функцій цих складових. Як результат
– несправедливість, слабке керівництво, високі витрати.
У районах проживання корінних народів єдиним постачальником медичних послуг є Міністерство охорони здоров’я, яке пропонує основний пакет послуг. Корінне населення і ті, хто живуть у віддалених районах, не мають доступу до
послуг у зв’язку з економічними та географічними бар’єрами, але насамперед через відсутність інфраструктури та
кадрів.
Фрагментація системи проявляється і в тому, що національні лікарні, фінансовані державою, юридично автономні
на основі приватних моделей управління (рад).
У 2010 р. Міністерство охорони здоров’я розробило для
країни модель, засновану на особистих, сімейних, людських
цінностях, охороні навколишнього середовища і первинній
медико-санітарній допомозі.
Міністерство і CSS уклали угоди з іншими країнами для
залучення іноземних лікарів, навчання фахівців [809].
У 2016 р. уряд запровадив низку заходів, зокрема Національний план з модернізації клінічного харчування, План
охорони здоров’я і збереження екології (в межах Стокгольмської конвенції); в стадії підготовки санітарний проект з очищення міст і Панамського заливу [764].
Отже, країни регіону намагаються знайти рівновагу між
державою і ринком; роблять акцент на соціальні пріоритети,
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досягнення національного консенсусу та стабільності в суспільстві; ведуть боротьбу з бідністю і соціальною маргіналізацією, прагнуть реформувати соціальну сферу поступовими,
обережними кроками; зберігають демократичні інститути,
дотримуючись прав людини і захищаючи національні інтереси; прагнуть звести до мінімуму негативні наслідки глобалізації.
При визначенні функцій урядів країн Центральної
Америки у контексті соціальної роботи та побудови технологій роботи з населенням доцільно використовувати класифікацію, згідно з якою функції політико-соціальної роботи розділені на три групи: орієнтовані на здоров’язбереження, соціально орієнтовані та інтегровані.
До функції, орієнтованих на здоров’язбереження належать
і організація медико-соціальної допомоги і догляду за хворими; надання медико-соціальної допомоги сім’ї; медико-соціальний патронаж різних груп; надання медико-соціальної
допомоги хронічним хворим; організація паліативної допомоги; попередження рецидивів основного захворювання, виходу
на інвалідність, смертності (вторинна і третинна профілактика); санітарно-гігієнічне просвітництво; інформування клієнта про його права на медико-соціальну допомогу та порядок її
надання з урахуванням специфіки проблем тощо.
Соціально орієнтовані функції: забезпечення соціального
захисту прав громадян у питаннях охорони здоров’я та
надання медико-соціальної допомоги; представлення в органах влади інтересів осіб, які потребують медико-соціальної
допомоги; сприяння у попередженні суспільно небезпечних
дій; оформлення опіки і піклування; участь у проведенні
соціально-гігієнічного моніторингу; участь у створенні реабілітаційної соціально-побутової інфра-структури; забезпечення доступу до інформації з питань здоров’я, стану довкілля,
якості продовольчої сировини і продуктів харчування;
інформування громадян про пільги та інші види соціального
захисту; сприяння у вирішенні соціально-побутових та житлових проблем, отриманні пенсій, допомог і виплат; сімейне
консультування і сімейна психокорекція; психотерапія, пси131
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хічна саморегуляція; комунікативний тренінг, тренінг соціальних навичок та ін.
Інтегративними функціями є: комплексна оцінка соціального статусу громадянина; сприяння виконанню профілактичних заходів соціально залежних порушень соматичного,
психічного і репродуктивного здоров’я на індивідуальному,
груповому та територіальному рівнях; формування установок на здоровий спосіб життя; планування сім’ї; участь у проведенні медико-соціальної експертизи; участь у здійсненні
медичної, соціальної та професійної реабілітації інвалідів;
соціальна робота в психіатрії, наркології, онкології, геріатрії,
хірургії та інших галузях клінічної медицини; сприяння
попередженню розповсюдження ВІЛ-інфекції та забезпечення соціального захисту інфікованих та членів їх сімей; соціально-правове консультування; організація терапевтичних
співтовариств само - і взаємодопомоги реабілітаційного, психолого-педагогічного, соціально-правового характеру; участь
у розробці комплексних програм медико-соціальної допомоги нужденним групам населення на різних рівнях; забезпечення наступності у взаємодії фахівців суміжних професій у
вирішенні проблем клієнтів та ін.; кваліфіковане сприяння у
вирішенні їх життєвих проблем, пов’язаних зі здоров’ям.
Серед прогресивних моментів у політиці здоров’язбереження слід відзначити: використання інформаційних ресурсів та наповнення сайтів корисної інформацією здоров’язбережного характеру (Сальвадор, Гватемала); дотримання принципу прозорості у державних закупках для галузі охорони
здоров’я; запровадження медико-санітарної інформаційної
системи, системи харчових продуктів і напоїв, системи контролю алкоголю та системи реєстрації онлайн; розробка і
впровадження віртуальних курсів; запровадження електронної форми скарг (Сальвадор); реорганізація Міністерства охорони здоров’я та груп централізованих та децентралізованих
державних установ, перехід від звичного процесу управління
до профілактики захворювань (Коста-Ріка); запровадження
комплексної соціальної програми, угоди з країнами-партнерами (Панамська республіка); принцип співробітництва та
партнерства між усіма акторами (Нікарагуа).
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Негативними чинниками, що гальмують державну політику здоров’язбереження, є: відсутність закріплення права на
охорону здоров’я в Конституції, відсутність національних
стратегій, гендерна нерівномірність доступу до медичних
послуг, обмежені повноваження відповідального органу у
сфері охорони здоров’я населення, наркобізнес, спалах
наркоманії і зростання злочинності (Беліз); фрагментація
надання послуг та відсутністість взаємодії і поділу обов’язків
між підсистемами; вільна політика цін на ліки (Гватемала);
проблеми в управлінні, розподілі різних ресурсів у сфері охорони здоров’я, а також недостатнє постачання і розподіл
лікарських засобів та інших медичних матеріалів (Гондурас);
лікувальний підхід у політиці охорони здоров’я (Гондурас);
відсутність інфраструктури та професійних кадрів
(Панамська Республіка).
У деяких країнах відсутня система страхування або її започаткування відбулося нещодавно (Беліз).
У розглянутих країнах тільки починають виробляти підхід
відповідно до якого громадське здоров’я як пріоритет не є
виключно медичним поняттям. Воно являє собою суспільну,
соціально-політичну й економічну категорію, а також об’єкт
соціальної політики.
У цих країнах громадське здоров’я потребує точної оцінки
з урахуванням не стільки медичного, скільки соціального
значення. При оцінці стану громадського здоров’я країнам
необхідно використовувати системний підхід, що дозволяє
розглядати його як складну динамічну систему взаємопов’язаних складових, яка взаємодіє з іншими численними
суспільними і природними системами. Такий підхід дасть
можливість встановити залежність громадського здоров’я не
тільки від стану науки і досягнень медицини (профілактики,
лікування і реабілітації), а й від участі всього суспільства в
його формуванні, збереженні та зміцненні. На нашу думку,
ефективна державна політика здоров’язбереження в групі
розгянутих країн можлива за умови запровадження комплексних соціальних програм, з широким соціальним спрямуванням.
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2.3. Вектор здоров’язбереження у політиці
країн Карибського басейну
Аналізуючи дану групу країн з точки зору запровадження
державної політики здоров’язбереження, слід звернути увагу
на два історичні факти, що суттєво вплинули на її результати. Перший, створення Карибського загального ринку (КАРІКОМ), куди входять такі країни, як Гаяна, Барбадос, Ямайка,
Тринідад і Тобаго, Антигуа і Барбуда, Монтсеррат, Сент-Кітс
і Невіс, Домініка, Гренада, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і
Гренадини. Карибський спільний ринок було засновано
1973 р. [586]. Другий факт, союз країн Африки, Карибського
басейну і Тихоокеанського регіону, або так звані країни
АКТ – міжнародна організація, що об’єднує 79 країн (48 в
Африці, 16 у Карибському басейні й 15 – Тихоокеанському
регіоні), більшість з яких були раніше французькими та британськими колоніями. Засадничим документом організації є
так звана Джорджтаунська угода 1975 р., що містить основні
домовленості із спільної роботи переважно в економічній
сфері. Основними цілями організації є економічний розвиток країн-учасників, інтеграція у світову економіку, а також
утвердження «нового, справедливого і чесного світового суспільного порядку» [456]. Координація економічних зв’язків
між країнами АКТ і ЄС дала змогу країнам прийняти низку
нормативно-правових актів, які закріплювали здоров’язбережні пріоритети ще у XX ст.
У період з 2006 по 2010 рр., Антигуа і Барбуда досягли
великого прогресу в галузі охорони здоров’я, хоча спочатку
реформа стосувалася соціального сектора. На заваді багатьом
проектам стояв клімат – посухи відбуваються кожні три-сім
років, тому держава багато років страждала від дефіциту
прісної води.
Однак під впливом змін у соціальному секторі вдалося
підвищити показники у сфері охорони здоров’я. Зокрема,
вдалося знизити рівень дитячої та материнської смертності,
підвищити показник середньої тривалості життя (чоловіки –
73 роки, жінки – 77 років). Після впровадження відповідних
134

2.3. Вектор здоров’язбереження у політиці країн Карибського басейну…

заходів і встановлення опріснювальних систем постачання
води у 2007 р. 89,3% населення дістали доступ до безпечної
питної води та 72,9% – доступ до поліпшених засобів санітарії, а 22,7% до належних умов життя.
В основі політики охорони здоров’я 2008–2010 рр. був вдалий бізнес-план Міністерства фінансів, де серед пріоритетів
визначені: управління і організація охорони здоров’я; покращення екології; боротьба з інфекційними захворюваннями;
лікування неінфекційних захворювань; здоров’я сім’ї; фармацевтичні послуги; фінансування охорони здоров’я; запровадження здорового харчування; інформаційне забезпечення
системи охорони здоров’я. Всі ці обов’язки були покладені на
Міністерство охорони здоров’я і природного середовища.
Уряд Антигуа і Барбуди визнав, що захворюваність і смертність пов’язані з хронічними неінфекційними захворюваннями, такими як діабет, серцево-судинні захворювання, рак і
респіраторні захворювання. Протягом останніх років проводилися заходи з підтримки малозабезпечених верств населення. Проте багато з цих проблем і умови життя пов’язані з економічним фактором негативно вплинули на ефективність
проведених заходів. Уряд координально змінив політику в
напрямку профілактичних заходів, спрямованих на зниження показників ожиріння у дітей, споживання тютюну і вживання алкоголю. Міністерством охорони здоров’я і природного середовища створена цільова група з охорони здоров’я
для роботи з державним і приватним секторами і поліпшення відносин між ними.
Майбутнє для малих острівних держав, що розвиваються,
таких, як Антигуа і Барбуда, є проблемним: скорочуються
фінансові ресурси, відчутні негативні наслідки глобалізації
та обмеження людських ресурсів. Однак уряд вважає, що
необхідно посилювати акцент на соціальних детермінантах
здоров’я, сильній політичній волі – подальшому зміцненні
системи громадського здоров’я [759].
Нині Антигуа і Барбуда працюють у напрямку досягнення
Цілей розвитку тисячоліття. Планується знизити дитячу
смертність, скоротити число жінок, які вмирають під час
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вагітності та пологів, знизити поширення ВІЛ-інфекції, малярії та інших захворювань, підняти показники рівня здоров’я в
результаті заходів імунізації [604]. Найбільш часто в Антигуа
і Барбуда діагностується шизофренія, тому значна частина
заходів спрямована на виявлення цього захворювання [751].
До групи кліматичнозалежних країн належать і Багамські
острови. У 2007 р. Світовий банк спрогнозував, що можливий
очікуваний зріст рівня моря на один метр може вплинути на
11% суходолу Багамських островів. Крім того, підвищення
температури і рівня води зашкодить кораловим рифам, що є
домівкою для сотень видів риб та інших водних організмів.
Тропічні циклони почастішають внаслідок змін клімату.
Міністерство охорони здоров’я несе відповідальність за
політику і планування в галузі охорони здоров’я; регулювання і контроль; фінансування служб охорони здоров’я; розробку та реалізацію національних програм охорони здоров’я
та надання послуг у сфері охорони здоров’я. Міністр відповідальний за роботу різних державних органів, що займаються
охороною здоров’я.
Державні лікарні на Багамських островах були створені у
1998 р. Відповідно до закону уряд відповідальний за управління і розвиток трьох державних лікарень та реабілітаційного центру. Створені Національне агентство з наркотиків та
централізована дирекція управління відповідають за масові
закупівлі одноразових медичних приладь.
Система охорони здоров’я за підтримки уряду несе відповідальність за забезпечення основної частини медичних
послуг населенню, на які припадає 87% лікарняних ліжок та
закладів. Середньомісячна вартість страховки становить
$ 160,00 за людину. 56% мешканців островів не прагнуть зовнішньої допомоги для амбулаторних і медичних витрат.
Охорона здоров’я фінансується з державного бюджету,
приватного медичного страхування.
Значні ресурси країна спрямовує на соціальні детермінанти здоров’я – забезпечення високої якості медичної допомоги
та її доступність [568].
Незважаючи на успіхи в системі охорони здоров’я, багато
проблем залишаються невирішеними: травматизм, велика
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кількість поширення хронічних захворювань внаслідок
неправильного способу життя, дедалі зростаюча міграція і
фрагментація медичних послуг [947]. Для подолання цих
проблем урядом визначені сім стратегічних цілей: 1) державний сектор, приватний сектор та громадськість працюють
разом для зміцнення та збереження здоров’я населення;
2) створення довгострокових програм по оздоровленню
здорових людей; 3) покращення показників рівня здоров’я
забезпечується шляхом управління стратегічною інформацією на основі фактичних даних; 4) планування і управління
людськими ресурсами для забезпечення належного рівня медичної допомоги; 5) оптимізація закладів охорони здоров’я,
інфраструктури, технологій і матеріалів для безпечного надання медичних послуг; 6) ефективне і відповідальне керівництво; 7) надання доступних високоякісних послуг [787].
Політика уряду Барбадосу спрямована на надання безкоштовних послуг в охороні здоров’я, стратегічне розташування поліклінік, наркологічних служб, розширення зон
обслуговування. Надання медичних послуг базується на принципах справедливості та загального доступу. Первинна
медико-санітарна допомога є істотним компонентом медичних послуг. Вона доступна у 8 поліклініках і 3 клініках, які
повністю укомплектовані й оснащені всім необхідним для
надання широкого спектра медичних послуг.
Робота медичного персоналу спрямована на виявлення
конфліктів між пацієнтами та лікарями, поліпшення стосунків між лікарями сімейної медицини і сім’ями, залучення
небайдужих до сестринської роботи, забезпечення пологового і післяпологового догляду.
Одним з основних напрямів політики здоров’язбереження
є програми цілодобового догляду за літніми людьми. Такий
вид піклування забезпечується угодами між Міністерством
охорони здоров’я та приватним сектором. Проект був створений для забезпечення особливих потреб літніх людей, і має за
мету підтримувати їх у суспільстві та максимально
підвищити якість життя [571].
З 1972 р. відбувається досить плідна робота Національного
центру харчування. У 2016 р. ним розроблена низка реко137

Розділ 2. Зарубіжний досвід реалізації політики здоров’язбереження

мендацій для здорового і збалансованого харчування у
школах. З 2011 р. урядом запроваджена програма «Здоровий
Барбадос». Програма передбачає транслювання відеопрограм, що складаються з окремих елементів фізичних вправ для
оздоровлення. З 2013 р. медичною радою розроблені схеми
оцінки неперервної професійної освіти для медичних
працівників. У 2014 р. змінені санітарні норми до вимог
Міжнародних медико-санітарних правил. Постійно проводяться акції з попередження і профілактики грипу і вірусних
захворювань [572].
Республіка Куба відкрила доступ до всіх послуг охорони
здоров’я та права на соціальне забезпечення і допомогу від
держави [734, с. 379]. Кубинська система охорони здоров’я
визнана в усьому світі. Незважаючи на вкрай обмежені ресурси й економічі санкції, Куба гарантує доступ до допомоги для
всіх верств населення і має результати, аналогічні розвиненим країнам.
Національна система охорони здоров’я має повну інтегровану мережу послуг, заснованих на первинній медичнії допомозі, сімейній медицині та медсестринській роботі. Вона орієнтована на зміцнення здоров’я, профілактику захворювань,
лікування, догляд та відновлення на всіх рівнях.
Міністерство охорони здоров’я несе відповідальність за
політику і реалізацію санітарних правил, управління у сфері
медичних програм і послуг. Система охорони здоров’я структурована на трьох рівнях: національному, провінційному та
місцевому й на трьох рівнях медичної допомоги, заснованих
на мережі спеціалізованих, децентралізованих і районованих
послуг, починаючи з первинної ланки, що охоплює все населення. Первинна модель охорони здоров’я заснована на
сімейних лікарях, зміцненні здоров’я, проведенні профілактичних і захисних дій, наданні діагностики, лікування, відновлення та реабілітації населення.
Медична допомога надається на основі диференційованого підходу, відповідно до потреб кожної території, спільноти,
групи населення, сім’ї та індивідуально, щоб гарантувати
справедливість і ефективність на основі оцінки ситуації в
галузі охорони здоров’я.
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У 2010 р. уряд взяв новий курс у політиці здоров’язбереження. Зміни стосувалися реорганізації, консолідації та регіоналізації. Метою цих змін є прагнення підвищити ефективність і якість послуг. Цей процес організований за шістьма
цілями: 1) поліпшення стану здоров’я населення та надання
послуг; 2) затвердження плану діяльності в галузі гігієни, епідеміології, мікробіології та санітарного нагляду; 3) стратегія
освіти і підготовки фахівців у галузі охорони здоров’я та технологій; 4) міжнародне співробітництво; 5) регуляторні функції у галузі охорони здоров’я; 6) інституційний розвиток
галузі [626].
Під час візиту до Гавани в липні 2014 р., Маргарет Чен,
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я, була вражена досягненнями країни у цій галузі. За її
словами, Куба є єдиною країною, із системою охорони здоров’я, яка тісно пов’язана з науковими дослідженнями і розробками. Це правильний шлях, тому що здоров’я людини
можна поліпшити тільки за рахунок інновацій. Система охорони здоров’я Куби заснована на профілактичній медицині,
і її результати вагомі. За словами Маргарет Чан, світ повинен
наслідувати приклад острова у цій галузі й замінити лікувальну модель, неефективну і дорогу, на систему запобігання
захворювань [130].
Правління ВООЗ відзначило, що відсутність доступу до
медичної допомоги і ресурсів не є причиною зниження рівня
здоров’я. Причина у відсутності політичної волі з боку лідерів, щоб захистити найбільш вразливі груп населення.
У травні 2014 р., як знак визнання переваг системи охорони здоров’я, Куба головувала на 67-ї сесії Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Коефіцієнт дитячої смертності в країні нижчий, ніж у
Сполучених Штатах і є найнижчим у світі. З тривалістю
життя (78 років) країна є однією з кращих на Американському континенті та серед країн третього світу. У середньому кубинці живуть на 30 років довше, ніж їхні сусіди Гаїті.
У 2025 р. Куба матиме найвищу частку населення віком старше 60 серед усіх країн Латинської Америки.
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Кубинський досвід у галузі охорони здоров’я також приносить користь Третьому світу. З 1963 р. Куба направяє лікарів та інших працівників охорони здоров’я в усі країни
Третього світу для лікування бідних. Нині майже 30 тисяч
кубинських медиків працюють у понад 60 країн світу.
У 2004 р. за ініціативою Фіделья Кастро і Уго Чавеса була
запущена програма з відновлення зору. Ця гуманітарна
акція, реалізована на континентальному рівні під егідою
Боліваріанського альянсу для народів Америки, працює на
Латиноамериканському континенті для бідних та осіб, які
страждають від катаракти, інших очних захворювань.
За останні десять років від цієї програми отримали допомогу майже 3,5 мільйона осіб. На додаток до операції програма надає безкоштовні окуляри й контактні лінзи для людей з
вадами зору.
Майже 165 кубинських установ беруть участь у програмі
«Чудо», яку підтримало 49 офтальмологічних центрів і 82
хірургічних відділень у країнах Латинської Америки: Болівія,
Коста-Ріка, Еквадор, Гватемала, Гаяна, Гаїті, Гондурас,
Гренада, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Сент-Вінсент і
Гренадіни, Венесуела та Уругвай.
Кубинська медична солідарність поширюється також на
Африку. У 2014 р. біофармацевтичний науково-дослідний
інститут почав кампанію з вакцинації проти малярії не менш
як у 15 країнах Західної Африки.
Що стосується кадрової політики і підготовки медичного
персоналу, то Куба готує фахівців майже для всього світу.
Осередком цих знань є латиноамериканська Школа
Медицини. З моменту її створення (1998 р.) її закінчили
понад 20 тисяч лікарів і більш як 123 країн. 11 тисяч молодих
людей із понад 120 країн розпочинають медичну кар’єру в
кубинських установах. Колишній Генеральний секретар
ООН Пан Гі Мун, вважає Школу Медицини найбільш передовою в світі, а модель системи охорони здоров’я такою, що
може стати прибутковою і ефективною для країн з обмеженими ресурсами, але це можливо, якщо існує політична
воля [599, 598].
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Медичні послуги в Домініці надаються і фінансуються в
основному через Міністерство охорони здоров’я. Основні
обов’язки міністерства полягають у формуванні політики
охорони здоров’я, її плануванні, регулюванні, розробці й реалізації програм у галузі охорони здоров’я, а також охорона
навколишнього середовища [776]. У листопаді 2010 р.
Міністерством співдружності Домініки запущений Національний стратегічний план країни з питань охорони здоров’я на 2010-2019 рр. в якому визначені основні пріоритети
галузі охорони здоров’я. Він включає: навчання і розвиток
персоналу в адміністративних районах; переорієнтацію для
досягнення більшої ефективності та результативності; підвищення потенціалу для планування, моніторинг та оцінку;
розробку і впровадження ефективної, автоматизованої
інформаційної системи охорони здоров’я [690].
Міністерство охорони здоров’я є головним постачальником послуг, має три рівні організаційної структури: центральний, регіональний і провінційний. Міністерство має
кілька відділів. Центральний відділ відповідальний за розробку політики та управління охороною здоров’я. Первинні
медичні послуги надаються через мережу медичних центрів і
районних лікарень, розташованих по всій країні. Третинні
послуги доступні за межами Домініки, переважно на сусідніх
островах Мартініка, Гваделупа, і Барбадос, і спільно фінансуються через державний і приватний сектори [878, с. 2].
Відділ гігієни і навколишнього середовища здійснює моніторинг навколишнього середовища, здійснює заходи з підтримки і збереження громадського здоров’я, відповідальний
за координацію заходів в галузі ВІЛ / СНІДу, співпрацю з
іншими установами, проводить профілактичні заходи і координує роботу щодо зниження незаконного споживання
наркотиків серед населення [619, с. 19].
З 2008 р. основний рівень включає посаду міністра, шістьох
заступників з питань адміністрації, фінансів, планування та
розвитку, охорони здоров’я, забезпечення якості послуг. В
рамках проведення медичної реформи Міністерство охорони
здоров’я отримало у підпорядкування 1853 об’єкти. 1703 оди141
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ниць первинної ланки і 150 спеціалізованих лікувальних центрів другого і третього рівнів (15 спеціалізованих лікарень,
11 районних лікарень, 20 провінційних лікарень, і 104 місцевих лікарень) [652].
У 2001 р. був прийнятий закон в якому визначені функції
і завдання медичної допомоги, основні засади управління і
фінансування галуззю, види послуг, що надаються медичними працівниками. У 2009 р. за ініціативою уряду і заступників міністра охорони здоров’я був створений колегіальний
орган, мета якого – посилення заходів у галузі охорони здоров’я, контроль і нагляд за виконанням рішень, розробка і
впровадження пропозицій у галузі охорони здоров’я, прийняття політично-правильних рішень та зміцнення системи
громадського здоров’я, особливо в контексті децентралізації,
розробка і запровадженння інтегрованих медичних програм
та ефективної моделі охорони здоров’я, у тому числі програм
з підтримки людей із хронічними захворюваннями, із зміцнення психічного здоров’я. Адже попередні програми не
приносили очікуваних результатів. Усі перетворення були
розраховані на платоспроможнього користувача і не охоплювали всі верстви населення, а організатори заходів не мали
досвід у проведенні та плануванні реформ у галузі, що гальмувало проведення ефективної політики охорони здоров’я
[874, с. 260-263].
Республіка Ель-Сальвадор – найменша країна Центральної Америки [401]. Національна політика охорони здоров’я
включає: 1) зміцнення системи управління галуззю на рівні
Міністерства охорони здоров’я; 2) розвиток людських ресурсів і потенціалу для аналізу даних і досліджень у галузі;
3) побудову інтегрованих мереж медичного обслуговування
для боротьби з наслідками фрагментації системи охорони
здоров’я, для надання послуг, управління паралельними програмами в галузі; 4) розробку механізмів для міжсекторальної
дії, участі та залучення громадян до вирішення проблем
галузі [630].
Міністерство охорони здоров’я визнало Національну раду
охорони здоров’я стратегічним органом завданням якого є
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сприяння політиці й програмам у галузі охорони здоров’я.
Комісія охорони здоров’я була створена як інший міжвідомчий стратегічний орган для розвитку міжсекторальної роботи. Комісія охорони здоров’я об’єднує 38 державних, незалежних і професійних установ, а також приватний сектор та
асоціації, що підтримуються громадськістю.
Національний інститут охорони здоров’я сприяє поліпшенню співпраці осіб, які працюють в індустрії здоров’я.
В основу роботи медичних бригад на рівні первинної допомоги покладений принцип інтегрованих мереж медичного
обслуговування. Ця стратегія прийнята Міністерством охорони здоров’я, щоб ліквідувати наслідки фрагментації охорони
здоров’я і поліпшити підвищення ефективності та якості
надання послуг. Міністерство перехідить від традиційного
управління та адміністрування до нових управлінських моделей [542, с. 189-192].
У країні запроваджуються проекти орієнтовані на підвищення компетентності й потенціалу керівників служб, оновлюються клінічні установи, правила протоколів лікування.
Усі зусилля спрямовані на забезпечення діалогу і досягнення
консенсусу щодо міжгалузевих стратегій охорони здоров’я.
Крім того, було проведено низку форумів з актуальних
питань за участю громадян на національному, регіональному
та місцевому рівнях, для досягнення порозумінь з питань
політики охорони здоров’я, прав і відповідальності [693].
Острів Гренада – невеличка країна, розташована на архіпелазі Малі Антильські острови і займає три з них – острови
Гренада, Карріаку та Літл-Мартініка. Оскільки Ґренада була і
французькою, і англійською колонією, то зазнала впливу
обох європейських держав. Це конституційна монархія
(королівство), що входить до складу Британської Співдружності. Система охорони здоров’я Гренади включає в себе 4
державні лікарні та інші заклади. Лікарні і медичні пункти
пропонують широкий спектр послуг, у тому числі швидкої
допомоги, роботи лабораторії, підтримки материнського здоров’я, кардіології, акушерства та гінекології, офтальмології та
різних видів діагностики, стоматологічної допомоги, хірургії.
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У межах муніципальної служби охорони здоров’я працюють шість центрів здоров’я та 30 фельдшерсько-акушерських
пунктів, що розташовані на відстані до 5 км, що зручно для
населення. Ці медичні станції пропонують допомогу для
породіль і немовлят, послуги для дітей шкільного віку; стоматологічні, психіатричні, фармацевтичні послуги, консультаційні і освітні послуги у сфері охорони здоров’я.
Департамент громадського здоров’я, відповідає за порушення у харчовій сфері, якість води; утилізацію відходів;
моніторинг, контроль та оцінку розповсюдження інфекційних захворювань; дослідження і моніторинг небезпечних
матеріалів. Окремо визначаються напрями роботи, що відповідають різним видам небезпек, наприклад, профілактичні
заходи з подолання поширення комарів, що розносять збудник лихоманки Дегне.
У 2012 р. Гренада мала одну з кращих систем охорони здоров’я в Карибському регіоні. Для того, щоб поліпшити систему і мінімізувати витрати, що постійно збільшуються,
Гренада акцентувала увагу на первинній охороні здоров’я і
попередженні захворювань. Також країна має досвід повітряних евакуацій, пропонує нові сучасні засоби і має намір
обслуговувати туристів і резидентів.
Однак, незважаючи на це, Гренада є лідером поширення
харчових захворювань. Тому значні зусилля уряду спрямовані на подолання збудників (щомісячний поширеність 12,8%)
гострих шлунково-кишкових захворювань, вдосконалення
системи спостереження і нагляду з профілактики цієї групи
захворювань та зменшення державних витрат на гастроентерологію.
В Гренаді відсутні наукові дослідження у сфері охорони
здоров’я, що могли б дати певні рекомендації або показати
практику застосування, напрацьований досвід. Також серед
недоліків у сфері охорони здоров’я слід вказати на прогалини в обробці інформації, комп’ютеризації системи, що погіршує систему звітності й ставить під сумнів статистичні дані
[576, с. 206].
Що стосується Республіки Гаїті, то уряд цієї країни, і зокрема Міністерство охорони здоров’я та народонаселення,
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намагаються інформаційно проводити політику здоров’язбереження. Для цього міністерство постійно оприлюднює
інформаційні бюлетені, що стосуються попередження і симптоматики вірусу Зіка, динаміки та розповсюдження
ВІЛ/СНІД, дані епіднагляду тощо. У 2014 р. був прийнятий
закон на підтрику психічного здоров’я. Документ є результатом плідної співпраці політиків і науковців Гаїті з 2011 р.
Певного забарвлення йому надає те, що основні концептуальні ідеї, на підтримку психічного стану розраховані не
лише на психічно хвору людину, а й здорову, та психіку
людини, яка страждає від фізичного болю.
У 2014 р. Департамент фармації, лікарських засобів і традиційної медицини визначив політичні стратегії у виготовленні ліків та контролі наркотичних речовин. Був затверджений Національний стратегічний план репродуктивного здоров’я і планування сім’ї на 2013-2016 рр.
У 2015 р. урядом реалізована програма надання безоплатних консультацій для жінок і запобігання передачі від матері
до дитини таких захворювань, як ВІЛ/СНІД та сифіліс. До
2019 р. запроваджений Національний план з поліпшення здоров’я дітей Гаїті та Стратегічний план охорони здоров’я
молоді Гаїті до 2017 р.
У 2015 р. була завершена навчальна прграма LVCQAT, яка
дала змогу отримати дипломи 43 фахівцям з контролю якості продукції, які зможуть на місцевому рівні забезпечити
виконання експертиз різного роду і складності та забезпечити роботу лаболаторій на належному рівні. Котроль якості
харчових продуктів на Гаїті є одним з важливих питань, що
потребує першочергового вирішення через поширення сказу
серед тварин, гельмінтів, забруднення води. На офіційному
сайті міністерства також містяться поради та алгоритм дій
при виявленні симтоматики тих чи інших захворювань [856].
Гаїті поділена на 10 департаментів, останні на 41 округ та
133 комуни. Через слабкість інформаційної системи в охороні здоров’я координація між департаментами потребує
поліпшення. Інформаційна система охорони здоров’я може
бути вдосконалена і потенційно використовуватися із сучас145
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ними інформаційними і комунікаційними технологіями, які
в поєднанні з навчанням персоналу могли б змінити якість
медичної інформації. Тому, з 2012 р. за підтримки США започаткований проект LMG (лідерство, менеджмент і управління проектами). До проекту було залучено науковців, проведено низку круглих столів із цієї проблематики. Після його
завершення у 2016 р. буде запроваджено стратегічний план
комунікацій до 2017 р. [584].
Також 2016 р. для Гаїті став роком початку запровадження
вакцинації проти холери. 300 тисяч мешканців вже отримал
послугу такого характеру. Загалом планується проводити
заходи із щеплення до 2022 р. [953].
Незважаючи на такі рішучі кроки уряду, Гаїті – одна з найбідніших країн світу і найвідсталіша в Центральній та
Південній Америці. Рівень безробіття – 60%, письменності –
54,8%. 80% населення перебувають за межею бідності. 6%
населення хворі на СНІД. Економіка Гаїті досі відновлюється
після потужного землетрусу 2010 р. ВВП за паритетом купівельної спроможності у 2010 р. скоротився на 8% (з 12150 млн
до 11180 млн доларів, а ВВП на душу населення не змінився і
склав 1200 доларів). Добровільні внески в Гаїті становили
понад US 99 млн доларів у період з 2006 по 2010 рр. Додаткові
видатки у 2010 р. перевищили US 43 млн доларів. Подолання
наслідків землетрусу взяв на себе уряд. Також близько 20 міжнародних організацій і установ надають медикаменти та
матеріали для лікарень на підтримку здоров’я породіль і
немовлят, хворих на ВІЛ/СНІД, імунізацію населення, санітарний нагляд [679]. На думку фахівців, система охорони здоров’я Гаїті знаходиться в стані занепаду. Після подій 2010 р.
не залишилося спеціалістів у цій сфері. Тому уряд намагається підвищити рівень медсестринської справи, щоб на превентивному рівні надавати необхідну медичну допомогу і проводити профілактичні заходи. Існують проблеми з належними приміщеннями для лікарень. Більшість профілактичних
послуг забезпечують пересувні медичні пункти. Але уряд
робить все можливе, щоб стабілізувати ситуацію в сфері охорони здоров’я.
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Ямайка – держава у Вест-Індії на острові Ямайка та прилеглих до нього дрібних островах у Карибському морі. У
адміністративному відношенні поділяється на 3 графства,
поділених на 14 районів. У період з 2001 по 2010 рр. система
охорони здоров’я Ямайки була оцінена як вища за середній
рівень. Уряд традиційно надає більшість медичних послуг
через Міністерство охорони здоров’я. Закон 1997 р. регулює
надання медичних послуг, орієнтований на децентралізацію
системи охорони здоров’я шляхом створення регіональних
органів охорони здоров’я. Це дало змогу Міністерству охорони здоров’я налагодити політику управління мережами системи громадського здоров’я і покращити процес надання
послуг.
У Національному плані розвитку країни викладені нові
підходи до реструктуризації системи охорони здоров’я з
акцентом на залучення зацікавлених сторін. Міністерство
підтримує і залучає до участі у конкретних програмах
(наприклад, здоров’я матері й дитини, ВІЛ/СНІДу, сексуального та репродуктивного здоров’я) зарубіжних партнерів,
приватний сектор та наукові установи [723]. Програма профілактики ВІЛ/СНІД, запроваджена з 1986 р., триває донині.
Це питання постійно на контролі уряду. З 2013 р. працюють
програми із скорочення смертності породіль та новонароджених, профілактики захворювань ротової порожнини, стратегічний план дій з профілактики і боротьбі з раковими
захворюваннями, програма підтримки психічного здоров’я.
У спільній програмі з підтримки екологічного середовища
співпрацюють поліція, служба міграції, Міністерство сільського господарства, Міністерство промисловості й торгівлі,
Міністерство охорони здоров’я. У 2015 р. запроваджено на
національному рівні бізнес-план із медичного обслуговування до 2018 р. [733].
Федерація Сент-Кіттс і Невіс – держава в східній частині
Карибського моря, на двох островах (Сент-Кіттс і Невіс, що
належать до Малих Антильських островів), є членом Британської Співдружності, очолюваної королевою Великобританії. Держава поділена на 14 округів (дев’ять на острові
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Сент-Кіттс і п’ять – Невіс). Кожен острів має міністерство охорони здоров’я. На Міністерство охорони здоров’я, соціального забезпечення, суспільного розвитку, культури і гендерних
питань у Сент-Кіттс покладені такі обов’язки: нагляд в галузі
охорони здоров’я, профілактика захворювань, запровадження програм підготовки медичних кадрів.
Міністерства Сент-Кіттса і Невіса проводять спільну політику в галузі, мають єдине законодавство та програми розвитку. Один головний лікар здійснює нагляд і контроль,
впровадження наукових і технічних досягнень, моніторинг
стану здоров’я, управління медичним персоналом, за винятком медичних сестер, які підпорядковуються Раді акушерів [692].
Місія міністерств полягає в організації та розвитку політики громадського здоров’я у такий спосіб, щоб забезпечити
здоровий розвиток населення. Національний стратегічний
план охорони здоров’я на 2008–2012 рр. включав такі пріоритети: зниження хронічних неінфекційних захворювань, залучення до здорового харчування і фізичної активності; орієнтація на підтримку здоров’я сім’ї; розвиток системи громадського здоров’я; підтримка психічного здоров’я, попередження і профілактика зловживання психоактивними речовинами; профілактика та боротьба з ВІЛ/СНІДом, інфекціями,
що передаються статевим шляхом; охорона довкілля; розвиток людського ресурсу.
За результатами опитування у 2007–2008 рр., 43,6% населення були задоволені лікуванням і медичними послугами [876].
Єдиної національної системи медичного страхування, яка
б охоплювала все населення, немає. Всі громадяни зобов’язані робити внески до фонду соціального страхування.
Вразливі групи населення, включаючи дітей і підлітків віком
до 18 років, осіб старше 62 років, ув’язнених, незаможніх,
звільняють від усіх зборів та плати за користування послугами. Кілька великих приватних промислових компаній надають послуги медичного страхування для своїх працівників і
членів їх сімей. Заклади охорони здоров’я для зручності роз148
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ташовані по всій території двох островів. Діагностичні та
лікувальні послуги третинного рівня не доступні, для їх
отримання залучаються громадські фонди і спеціальний персонал [729, с. 11].
Сент-Люсія – острів і країна у східній частині Карибського
моря, один з Навітряних островів. Країна поділяється на 11
приходів, у кожному з яких є органи місцевого самоврядування – міські та сільські ради й управління.
Уряд Сент-Люсії прагне справедливої та якісної медичної
допомоги для всіх жителів. Відповідно він працює над реалізацією універсальної моделі доступної до медичної допомоги. У 2007 р. уряд разом з Міністерством охорони здоров’я,
соціального забезпечення та гендерних відносин, міжнародними організаціями провели аналіз політики охорони здоров’я в період 1996–2006 рр, оцінили якість та роботу галузі, а
також її відповідність міжнародним конвенціям. Висновки та
рекомендації за результатами огляду показали необхідність
організаційного перегляду структури Міністерства, посилення функцій нагляду і координації, оновлення системи первинної допомоги, що в майбутньому полегшить роботу на
вторинному і третинному рівнях послуг, посилення стратегії
зміцнення громадського здоров’я, планування на основі фактичних даних.
Ці висновки були покладені в основу Національного
плану 2006–2011 рр., головна мета – зміцнення організації та
управління в галузі охорони здоров’я, соціальних послуг; збереження здоров’я, покращення рівня якості життя; економічна ефективність у розподілі та використанні ресурсів охорони здоров’я; підготовка професійних кадрів і мотивація співробітників галузі; ефективна інформаційна система охорони
здоров’я для підтримки планування на основі фактичних
даних; впровадження системи підвищення якості; зміцнення
інфраструктури для підтримки реформ у галузі охорони здоров’я.
Політика Міністерства охорони здоров’я соціального забезпечення та гендерних відносин заснована на основних законах: про охорону здоров’я (1975 р. регулює отримання медич149
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них послуг та медичну практику, ветеринарні послуги, визначає фактори ризику для здоров’я), про психічне здоров’я (1957
р. стосується роботи служб з охорони психічного здоров’я);
про роботу медичних сестер і акушерок 1993 р.; указі про правове регулювання зборів і оплату послуг лікарні та відповідальність за порушення строків оплати (1992 р.) тощо.
План роботи міністерства на 2015-2016 рр. визначав 13
заходів, кожен з яких має свої цілі: готовність до природніх
катастроф; обмін досвідом, безперервне спостереження і
формування баз даних; належне фінансування медичних
послуг (із чотирьох основних джерел – консолідованого
фонду (частина державного бюджету), внесків донорів, з
власної кишені громадян і приватного страхування); розрахунки ризиків і прогнозування; підготовка кадрів для галузі;
налагодження роботи лаболаторій; розробка і впровадження
законодавства з визначенням контрольно-наглядових функцій тощо [714].
Республіка Тринідад і Тобаго складається з двох великих
островів, а також великої кількості дрібних островів. Країна
до 1962 р. була колонією Великої Британії, з моменту здобуття незалежності входить до Співдружності націй. Тринідад і
Тобаго розвиваються в стабільному економічному середовищі, але країна постраждала від глобальної економічної кризи,
і це позначилося на соціальній сфері. Дещо ускладнюють
ситуацію поточні екологічні проблеми − забруднення води,
викид сільськогосподарських хімікатів, промислових та
небезпечних відходів; нафтове забруднення пляжів; вирубка
лісів; ерозія грунту. Забруднення і руйнування вододілів
спричинили ненадійне водопостачання. Швидка індустріалізація та урбанізація, велике побутове споживання викликали
значне збільшення кількості твердих побутових відходів.
Для сектора охорони здоров’я характерна відсутність
національної політики утилізації відходів або програми, яка
була б спрямована на подолання наслідків такого негативного явища, як екологічне засмічення.
Основою економіки республіки є видобуток та переробка
нафти, природного газу, що справляє негативний вплив на
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екологію і стан здоров’я населення. Країна має високі показники викидів парникових газів через енергетичні галузі. Але
на національному рівні уряд не вирішує це питання, наукові
дослідження або прогнозування що до можливих наслідків
для здоров’я не проводяться.
Міністерство охорони здоров’я здійснює нагляд за всією
системою охорони здоров’я. При міністерстві діє національна
інспекція спостереження, що займається звітністю та оповіщенням про можливі спалахи інфекційних захворювань.
Важливу роль у політиці здоров’язбереження відіграє
Міністерство закордонних справ, яке опікується запровадженням міжнародних стандартів, фінансуванням, моніторингом і оцінкою.
П’ять регіональних органів охорони здоров’я відповідають
за надання медичних послуг населенню. Проте вертикальні
функції здійснюються міністерством, зокрема хімічні й лабораторні дослідження, якість продуктів харчування та ліків;
ветеринарна медицина; стоматологічні послуги; підтримка
національної служби з переливання крові.
Стратегії щодо поліпшення надання медичної допомоги
включають співпрацю з приватним сектором і угоди з міжнародними фахівцями та організаціями.
Оздоровча програма реформи пропонує альтернативні
моделі консолідації для сектора, головне питання якого –
національна система страхування здоров’я.
Територія країни – це 9 графств, 5 муніципалітетів і одна
самоврядна територія (острів Тобаго), які мають принаймні
по одній лікарні з низкою лікувально-профілактичних установ та центрів охорони здоров’я. Приватний сектор охорони
здоров’я надає широкий спектр медичних послуг.
Ліки безкоштовні в усіх державних медичних установах.
Крім того, з 2005 р. вступила в силу Програма допомоги особам з хронічними захворюваннями. Це дає громадянам змогу
отримати безкоштовні ліки за рецептами та інші фармацевтичні препарати для лікування цукрового діабету, астми, серцевих захворювань, артриту, глаукоми, психічних депресій,
високого тиску, доброякісної гіперплазії, епілепсії, хвороби
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Паркінсона і щитовидної залози. Ці препарати розподіляються через мережу 250 державних і приватних аптек по всій
країні. Безкоштовні тестування для визначення рівня глюкози в крові доступні безкоштовно для інсулінозалежних діабетиків [959].
У країні діють програми боротьби із захворюванням
Хансена, з проблем народонаселення, збереження здоров’я у
школах, здійснюються заходи з імунізації. З метою поширення інформації про небезпеки співробітники Міністерства
охорони здоров’я, регіональних органів охорони здоров’я
постійно оновлюють віртуальну бібліотеку, де викладені
дослідження в галузі охорони здоров’я та інформація, корисні поради, щодо збереження здоров’я [939].
Сент-Вінсент і Гренадини – країна в групі Навітряних
островів. До складу території входять відносно великий
острів Сент-Вінсент і близько 32 дрібних островів із групи
Північні Гренадини, а також рифи Тобаго. Політика уряду
заснована на принципах справедливості, доступності, якості
послуг у сфері охорони здоров’я. Міністр охорони здоров’я і
навколишнього середовища несе відповідальність за реалізацію екологічної політики та забезпечення надання медичних
послуг державними органами. В основу роботи уряду покладені Цілі розвитку тисячоліття (скорочення масштабів зубожіння, зниження дитячої смертності, боротьба з епідемічними захворюваннями, розширення співробітництва з метою
розвитку).
Національні страхові послуги надаються громадянам, що
доглядають за тяжко-хворими, малолітніми дітьми, отримали
інвалідність чи каліцтво на виробництві, втратили годувальника [877, с. 20-23].
Незважаючи на економічну кризу, уряд здійснив кілька
соціальних програм по забезпеченню молодих сімей та малозабезпечених осіб державним житлом та додатковому фінансуванню уразливих груп населення.
Нині в країні працюють такі програми, як Стратегічний
проект з управлення хімічними речовинами, Проект охорони здоров’я у ранньому дитинстві, Програма налагодження
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інформаційної мережі галузі, програма будівництва сучасного хірургічного комплексу за підтримки ЄС, поліклініки у
сільській місцевості з метою надання акушерських, стоматологічних, педіатричних, психологічних, офтальмологічних
та інших послуг [943].
Отже, група країн Карибського басейну характеризується
середнім рівнем розвитку економіки і досить високим показником активності політичних акторів у запровадженні державної політики здоров’язбереження. Серед позитивних
перетворень у цих країнах слід відзначити: реформи у соціальному секторі, завдяки яким відбулися позитивні зміни в
галузі охорони здоров’я (Куба, Антигуа і Барбуда), еволюція
політики у бік профілактичних заходів (Гренада, Антигуа і
Барбуда), ефективні бізнес-плани, взаємодія міністерств і
державних органів, створення допоміжних органів для поліпшення роботи сектора шляхом залучення зацікавлених акторів до діалогу і дискусій (Антигуа і Барбуда); високі бюджетні асигнування в сектор охорони здоров’я (Багамські острови), запровадження національних програм для людей, що
потребують психологічної підтримки, та осіб з психічними
захворюваннями (Барбадос, Антигуа і Барбуду, Багамські
острови), безкоштовні послуги в галузі охороні здоров’я,
виявлення конфліктів між пацієнтами та лікарями, догляд за
літніми людьми, особами з психічними розладами, підтримка реабілітаційних центрів для дітей з розумовими та фізичними вадами, гуртожитків для безхатченків та хворих на
СНІД, коригування фармацевтичної політики (Барбадос).
Основні складові здоров’язбережної політики країн
Карибського басейну – первинна медична допомога; сімейна
медицина та медсестринська робота; зміна лікувальної моделі на модель профілактики (Куба); участь у міжнародному
співробітництві (Куба, Республіка Тринідад і Тобаго); підготовка висококваліфікованих кадрів (Гаїті, Куба, Домініка);
впровадження ефективної, автоматизованої інформаційної
системи охорони здоров’я (Домініка); реформування державних органів, відповідальних за сектор охорони здоров’я; залучення громадян на національному, регіональному та місце153
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вому рівнях до вирішення питань екологічного та здоров’язбережного характеру (Республіка Ель-Сальвадор); здійснення
інформаційних заходів здоров’язбережного характеру; заходи щодо лікування і профілактики психічних захворювань,
психологічної підтримки; контроль за обігом наркотичних
речовин і ліками (Гаїті); децентралізація (Куба, Гаїті, Ямайка,
Федерація Сент-Кіттс і Невіс, Сент-Люсія, Республіка Тринідад і Тобаго, Сент-Вінсент і Гренадини); реструктуризація
системи охорони здоров’я з акцентом на залучення зацікавлених сторін як всередині, так і поза державою; запровадження програм профілактичного характеру та розробка бізнеспланів на короткостроковий період (Ямайка); дотримання
принципу планування і реалізації короткострокових національних програм (Сент-Люсія); правове забезпечення політики здоров’язбереження (Сент-Люсія, Куба, Тринідад і Тобаго,
Ямайка); профілактичні програми (Республіка Тринідад і
Тобаго, Сент-Вінсент і Гренадини).
Більшість країн Карибського басейну напрацювали і впровадили на національному рівні програми до 2020 р., які є
складовою реалізації Цілей розвитку тисячоліття (подолання
бідності, забезпечення якісної освіти впродовж життя, забезпечення ґендерної рівності, зменшення дитячої смертності,
поліпшення здоров’я матерів, обмеження поширення
ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, забезпечення сталого
розвитку довкілля, залучення до глобального партнерства
для розвитку).
Негативними чинниками, що суттєво гальмують перетворення у сфері охорони здоров’я є: клімат (Багамські острови,
Антигуа і Барбуду, Гаїті); наслідки глобалізації та обмеження
людських ресурсів (Антигуа і Барбуда, Гаїті); злочинність,
поширення хронічних захворювань внаслідок неправильного способу життя, міграція, фрагментація медичних послуг у
віддалених регіонах (Багамські острови); незавершеність економічних реформ (Куба); відсутність наукової бази політики
здоров’язбереження, неналежний збір даних і обробки
інформації, комп’ютеризації системи (Гренада); високий
рівень безробіття і низький рівень освіти, відсутність належ154
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них приміщень для лікарень (Гаїті); наслідки економічної
кризи (Гаїті, Республіка Тринідад і Тобаго), екологічні проблеми – високі показники викидів парникових газів, відсутність національної політики утилізації відходів (Республіка
Тринідад і Тобаго).
Також слід зазначити, що у всіх цих країнах охорона здоров’я фінансується через державний і приватний сектори.
Єдиної національної системи медичного страхування, яка б
охоплювала все населення у деяких країнах немає (СентКіттс і Невіс), в інших вона становить невеликий відсоток для
окремих категорій громадян (Сент-Вінсент і Гренадини).

2.4. Острівні держави і території як суб’єкти
державної політики здоров’язбереження
До даної групи входять країни, які, хоч і розташовані у
Центральній Америці, але стали об’єктом ущільнення європейського простору і формування колоніальних імперій. Це
дає нам підстави висувати на перший план в аналізі політики
здоров’язбереження держав їх географічне розташування.
Дану групу становлять території Великобританії, Нидерландів, США та Франції.
До територій Великобританії належать Бермудські острови, Ангілья, Британські Віргінські острови, Кайманові
острови, Монтсеррат, Теркс і Кайкос. Група з 60 островів і
коралових рифів. Так звані Британські Вірґінські острови,
не мають національної системи медичного страхування, але
уряд вивчає досвід запровадження введення такої системи
[980, с. 7]. Нагальними проблемами, які є: надання первинної
допомоги на різних островах ускладнюється через транспортування; сучасне обладнання для діагностики та лікування
найбільш поширених захворювань виробляється за кордоном, технічне обладнання здійснюється за межами островів,
що вимагає значних коштів; висока плинність медичних кадрів; поширення хронічних неінфекційних хвороб; надмірна
вага і ожиріння [668, с. 30]; стан довкілля та утилізації твердих
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відходів; відсутність правової базу щодо надання медичної
допомоги [549, 320].
У 2016 р. Раду з питань здоров’я очолив Е. Жорж, який вважає, основним завданням налагодження співробітництва і
координації у реалізації національної програми охорони здоров’я. Основна відповідальність покладається на Консультативний комітет, що входить до Ради і включає представників
з приватного сектора, громадськості й держави. Завданням
цього комітету – сприяння кросс-секторальному співробітництву, із залученням активного населення і громад [632].
У цьому ж році почала діяти Програма із запровадження
здорового способу життя серед школярів, ініційована Міністерством освіти і культури та Міністерством охорони здоров’я і соціального розвитку [810]; Програма підтримки чоловіків [750]; спільна Програма служби захисту дітей і Департаменту соціального розвитку з профілактики жорстокого
поводження з дітьми і попередження дитячої порнографії
[926]; комерційний проект за підтримки Карибського банку
розвитку з будівництва будинків для літніх людей для забезпечення їх якості життя, підтримки духовних, емоційних і
психічних складових здоров’я [868].
Бермудські острови – це 150 малих островів, з яких близько 20 не заселені. Голову території, губернатора призначає
королева Великобританіі за поданням лондонського уряду.
Бермуди – повністю самокерована колонія з сенатом (11 членів) і виборною палатою (36 депутатів), які подають на затвердження губернатору прем’єра. Оборону та зовнішні відносини острів’яни залишили за Британією.
Незважаючи на таке географічне розташування Бермудські острови мають досить потужну економіку, позаяк тут
зареєстровано чимало страхових та банківських установ, бізнесових структур.
Нормативно-правову базу охорони здоров’я населення
забезпечують Закон про охорону здоров’я 1949 р., Закон про
медичне страхування 1970 р., Закон про Правління Бермуд і
Правління лікарень 1970 р., Закон про Раду здоров’я Бермудських островів 2004 р.
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Законом про медичне страхування 1970 р. створена модель
системи охорони здоров’я. Бермудські острови не мають універсальної системи медичного страхування. Воно належить
до компетенції приватних компаній, державних установ і
роботодавців. На Бермудських островах, згідно з переписом
2000 р. 95% населення були охоплені страхуванням будь-якої
форми.
Бермудські острови імпортують ліки з Бразилії, Канади,
Європейського Союзу, Індії, Ізраїлю та Сполучених Штатів
Америки.
На островах працюють Лікарня Едварда VII, Королівський
Меморіальний госпіталь, Атлантичний інститут (забезпечує
психіатричний догляд) та Центр невідкладної допомоги
Лемба Фогга [659].
Місія Міністерства охорони здоров’я і людей похилого віку
полягає в тому, щоб заохочувати і захищати фізичне, розумове і соціальне благополуччя в суспільстві, а також забезпечити доступ до відповідних послуг задля досягнення оптимального фізичного, психічного чи соціального благополуччя.
Своє бачення політики і оновлення системи громадського
здоров’я уряд втілив у Стратегії здоров’я Бермуд до 2019 р.
Стратегія, ставить перед собою три цілі: розробити і закріпити стандарт надання соціальних послуг з догляду і підтримки людей з різними потребами; забезпечити доступ до базового пакету соціальних послуг, гарантованих державою;
запровадити найбільш економічно ефективні механізми в
галузі охорони здоров’я. Планується розширити доступ до
базових медичних послуг; здійснити поступовий перехід на
амбулаторний догляд; впровадити елементи позитивного
зарубіжного досвіду у медицину; розробити мехагізми заохочення для приватного сектора і постачальників медичних
послуг; налагодити інформаційну систему електронної системи охорони здоров’я; проводити заходи по забезпеченню
потреб літніх людей, осіб з фізичними і розумовими вадами;
впровадити нову модель клінічної допомоги; зменшити
фінансування галузі; оновити механізми страхування; налагодити механізм партнерства з лікарнями; відкрити доступ
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до профілактичних заходів і лікування неінфікційних захворювань; забезпечити державне фінансування соціально-незахищеним групам населення; залучити до співпраці фахівців з
питань формування здорового способу життя [940].
Кайманові острови − британська заморська територія у
Вест-Індії на островах Великий Кайман, Малий Кайман і
Кайман Брак у Карибському морі. Це один з головних
офшорних фінансових центрів Карибів. Тут зареєстровано
понад 68 тис. компаній, у тому числі майже 500 банків,
800 страхових товариств, 5 тис. пайових фондів. Середня
тривалість життя − 78 років чоловіків, 83 роки – жінок.
Основа економіки островів − туристичний бізнес: 70% ВВП
і 75% валютних доходів. Щорічно острови відвідують понад 2
млн туристів, переважно із США і Канади. У жителів Кайманових островів один з найвищих показників рівня доходів на
душу населення. Відтак робота Міністерства охорони здоров’я, навколишнього середовища, молоді, спорту та культури зосереджена у двох напрямах: 1) медичні послуги в рамках
системи громадського здоров’я (районні центри здоров’я,
послуги для немовлят, дітей шкільного віку, медичні консультації, лікування інфекційних хвороб, медичне співробітництво, генетичні консультації, збір статистики і прогнозування); 2) щеплення для туристів, дотримання санітарно-епідеміологічних норм і вимог, система спостереження за продуктами харчування і мережею зон відпочинку. Відповідальність за цю роботу покладена на головного лікаря, що
очолює Департамент охорони громадського здоров’я.
За період 2006–2010 рр. створено вісім страхових компаній
класу А, які були схвалені Комісією медичного страхування
для надання відповідних послуг на всій території. Національна страхова компанія надає медичне страхування на економічновигідних умовах державним службовцям (працівникам і пенсіонерам), матросам і тим, хто служить у збройних
силах, а також іншим жителям Кайманових островів [589].
У Національній стратегії на 2012-2017 рр. здоров’я людини
визнається найвищою цінністю. Реалізація стратегії передбачає вирішення таких питань: профілактика захворювань,
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дитяча захворюваність, підготовка і перепідготовка медичних кадрів, підвищення рівня сервісу при наданні медичних
послуг, розвиток спорту, налагодженя роботи з беніфіціарами тощо. Охорона здоров’я в приватному секторі забезпечується шпиталями [785]. Cayman Islands Health Services
Authority (HSA) забезпечує належний рівень офтальмологічних та стоматологічних послуг по всій території Островів
[588].
У 2014 р. на Кайманах був відкритий новітній медичний
центр міжнародного класу – місто здоров’я, що отримало відзнаку Об’єднаної міжнародної комісії (JCI). Основними
напрямами його роботи є дитяча і доросла кардіологія, кардіохірургія, онкологія, неврологія, ортопедія, ендокринологія, пульмонологія. Головними пріоритетами медичного центру є якість, комфорт і орієнтація на пацієнта. Місто здоров’я
на Кайманових островах засноване на принципах роботи
відомого індійського кардіохірурга і гуманіста Деві Шетті.
Будівництво Міста здоров’я відбувалося за підтримки двох
великих медичних компаній – індійської Narayana Health і
американської Ascension. Відкриття Міста здоров’я дало
великий поштовх медичному туризму на Кайманах [84].
Монтсеррат є володінням Великої Британії у Карибському
морі. Монтсеррат входить до архіпелагу Малих Антильських
островів. За конституцією 1960 р. країною керує губернатор,
якого призначає королева Великої Британії. Острів складається майже виключно з вулканічних порід і в основному гірської місцевості з невеликою прибережною рівниною. Екологічна ситуація та бідність суттєво впливають на рівень здоров’я населення [966].
План сталого розвитку Монтсеррату на період до 2020 р.
спрямований на відновлення території після потужних
вивержень вулкану. Однією з цілей Плану є забезпечення
доступу до вторинної і третинної медичної допомоги за
доступними цінами, поліпшення роботи служб охорони психічного здоров’я; гігієни навколишнього середовища.
Відповідно до Закону про охорону здоров’я міністр несе
відповідальність за збереження здоров’я жителів Монтсер159
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рату. Міністерство охорони здоров’я здійснює функції розробки політики, регулювання, стандартів, моніторингу та
оцінки надання медичної допомоги. Міністерство робить
акцент на первинній медико-санітарній допомозі.
Оцінка основних функцій суспільної охорони здоров’я
була проведена в 2010 р. За її результатами високі оцінки
отримали заходи щодо зміцнення здоров’я; розвитку норм і
заходів щодо пропаганди здорового способу життя і збереження навколишнього середовища, громадського контролю
за станом здоров’я, дослідження та моніторингу ризиків і
загроз для здоров’я населення; зменшення наслідків стихійних лих. Низьку оцінку отримали показники забезпечення
якості медичних послуг; зміцнення інституційного потенціалу для регулювання та правозастосування в галузі суспільної
охорони здоров’я; участі громадськості у сфері охорони здоров’я.
Монтсеррат не має національної програми медичного
страхування. Рада соціального забезпечення покриває витрати працездатних осіб віком від 16 до 60 років. У 2006 р. була
переглянута нормативна база, що регулює психічне лікування, санітарну безпеку і лікування бідних [978, с. 24-26].
Взагалі на жителів Монтсеррату покладається відповідальність за їх здоров’я. Первинні медичні послуги надаються в
рамках чотирьох клінік. Це підтримка здоров’я матері й
дитини, психічного здоров’я, здоров’я школярів та послуги
догляду в домашніх умовах. Вторинні послуги надаються в
лікарнях. Третинна медична допомога, спеціалізована діагностика здійснюється за кордоном. Більшість пацієнтів лікуються в Антигуа і Барбуда.
Монтсеррат є учасником Фармацевтичної Служби закупівель Організації східно карибських держав. Надання медичних послуг у державному секторі субсидується, і багато хто
звільняється від платежів. Втім фінансова підтримка відбувається тільки з боку Великобританії, тому темпи відновлення
стрімкими назвати не можна [533, с. 71].
Незважаючи на повільний розвиток галузі, позиція міністерства зводиться до того, що здоров’я не можна більше роз160
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глядати у вузькому значенні, – як відсутність хвороб і фізичних вад. Тому міністерство повністю підтримує первинну
медико-санітарну допомогу та визначає основні цінності етики, справедливості й солідарності у питаннях збереження
здоров’я. Здоров’я – це єдине ціле, що включає повне фізичне, психічне і соціальне благополуччя людини. Тому доступ
до медичного обслуговування розглядається як одне з основних прав людини. Міністерство прагне до створення здорового довкілля та заохочує осіб до особистої відповідальності
за благополуччя через створення союзів і партнерських відносин [774].
Теркс і Кейкос – британська заморська територія в Карибському морі де Велика Британія зберегла за собою повноваження у питаннях оборони і міжнародних відносин. 30 островів утворюють дві групи – Кейкос на заході й Теркс на сході.
Уряд країни співпрацює з національними, регіональними та
міжнародними органами для підтримки діяльності у сфері
охорони здоров’я населення: екологічна безпека, профілактика інфекційних захворювань, готовність до стихійних лих,
стратегічне планування, боротьба з ВІЛ/СНІД.
Істотні зміни відбулися після великого напливу мігрантів
до країни, що призвело до збільшення попиту на послуги
охорони здоров’я.
У 2006 р. уряд оновив Стратегію охорони здоров’я. Мета
Стратегії – фінансово підтримати сектор, рівномірно розподіляти фінансові надходження, запровадити нові технології,
відкрити установи, що гарантували б невідкладну допомогу,
а також підвищити рівень сервісних послуг фахівців у медичній галузі: загальної хірургії, педіатрії, терапії, акушерства та
гінекології, ортопедії та отоларингології, неврології та гастроентерології.
Послуги первинної медичної допомоги залишилися на
рівні лікарень і є компетенцією Міністерства охорони здоров’я (наприклад, допологовий догляд до 35 тижнів, імунізація та вакцинація, інфекційні хвороби, управління і контроль за сестринською діяльністю) [960].
У 2016 р. всі зусилля уряду спрямовані на подолання вірусу Зіка, адже в країнах Латинської Америки і Карибському
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регіоні показники зараження постійно зростають. У 2015 р.
прогресивна Національна партія виступила з пропозицією
дозволити працевлаштування людям з ВІЛ/СНІД захворюванням. Пропозиція супроводжувалася низкою нормативних
документів, інструкціями з правил дотримання особистої
гігієни при спілкуванні й роботі з ВІЛ інфікованими. У
2014 р. заходи були спрямовані на профілактику та лікування осіб, що захворіли на лихоманку чикунгунья. Також цей
рік став фінансово складним для всієї системи охорони здоров’я у зв’язку з фінансовими скандалами у галузі [925].
В основу політики охорони здоров’я і системи охорони
здоров’я Ангільї покладений соціальний захист. Ангілья
самоврядна заморська територія Великобританії, до складу
якої входять сам острів Ангілья, а також дрібні прилеглі
острівці й коралові рифи, які не мають постійного населення,
що істотно ускладнює контроль у сфері охорони здоров’я.
У 2005–2009 рр. Національна стратегія екологічного менеджменту довела ефективність принципу співпраці урядових і
неурядових установ у питаннях збуту відходів, гігієни харчування, моніторингу питної води, санітарного стану, екологічної безпеки та чистоти пляжних зон. Ангілья вразлива до
зміни клімату та його наслідків. Більшість проблем, що впливають на показники рівня здоров’я, пов’язані з погодними
умовами, особливо ураганами і посухами. Також значну роль
відіграють збільшення температури поверхні моря, підйом
рівня моря, деградації коралових рифів. Часом виникають
проблеми екологічного характеру, що впливають на слабку
економіку (поширення водоростей, зниження видобутку
омарів. Комахи та інші шкідники знищують цукровий очерет, тютюн та овочі. Важливим демографічним фактором на
території Ангільї є міграція.
Стратегічний план охорони здоров’я у 2008–2014 рр.
визначив нові пріоритети: розвиток системи охорони здоров’я за рахунок надання медичних послуг на належному
рівні; розвиток людських ресурсів та управління ними; підтримка здоров’я сім’ї; висока якість харчових продуктів; здорове харчування і фізична активність населення; діагностика
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осіб з хронічними неінфекційними захворюваннями; профілактика інфекційних захворювань; визначення впливу
навколишнього середовища на здоров’я; заходи на підтримку психічного здоров’я і попередження токсикоманії [556].
Міністерство соціального розвитку відповідає за охорону
здоров’я, освіту, молодь і культуру, спорт, соціальний розвиток, роботу бібліотек і тюрем [657]. Дотичним до роботи у
галузі охорони здоров’я є Міністерство внутрішніх справ,
природних ресурсів, землі та планування, до складу якого
входять департамент сільського господарства, департамент
охорони навколишнього середовища, відділ рибальства і
морських ресурсів, відділ з гендерних питань [658].
До теритоій Нідерландів належать – з західноєвропейської території та Карибських островів Бонайре, Саба та СінтЕстатіус, разом з островами Аруба, Кюрасао та Сінт-Мартен
(які мають особливий статус).
Аруба – невелика країна з активною і відкритою економікою, що насамперед залежить від міжнародної банківської
системи й туризму. Завдяки цьому відбувається стрімке зростання населення острова, і це є однією з нагальних проблем,
що потребує вирішення. У період з 2006–2010 рр. ситуація у
галузі охорони здоров’я дещо поліпшилася, і це дало змогу
знизити рівень смертності. Захворювання серцево-судинної
системи і профілактика неінфекційних захворювань стали
пріоритетом у сфері охорони здоров’я.
До Національного плану розвитку на 2003–2007 рр. були
включені конкретні цілі та завдання і для Міністерства навколишнього середовища: загальне медичне страхування, організаці мережі охорони здоров’я, профілактики і лікування хронічних неінфекційних хвороб; вдосконалення законодавства,
пов’язаного з профілактичною допомогою, фінансування і
забезпечення доступності кваліфікованого медичного персоналу на всіх рівнях системи охорони здоров’я, надання догляду на дому (особливо для хворих на цукровий діабет) [777].
Принципи, покладені в основу суспільної охорони здоров’я в Аруба, беруть свої витоки з принципів здоров’я і стандартів Нідерландів, а також міжнародних угод та рекоменда163
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цій Всесвітньої організації охорони здоров’я. Закон Аруби з
основ охорони здоров’я прийнятий у 1989 р. і забезпечує контроль якості охорони здоров’я і медичної допомоги на острові. Закон повністю покладає відповідальність на Департамент
охорони здоров’я: моніторинг, управління, лікування і профілактика інфекційних захворювань, якість медичної допомоги, нагляд за наркотиками. З 2008 р. Департамент переглянув політику охорони здоров’я, яка нині спрямована на профілактику, обстеження і виявлення захворювань на ранніх
стадіях.
Фінансування галузі охорони здоров’я забезпечується
насамперед урядом Аруби (52,4%) роботодавцями та внесками громадських організацій, компаній, міжнародних донорів
і приватних осіб.
Мережа охорони здоров’я організована в трьох рівнях
надання медичної допомоги – первинної, вторинної, третинної. Лікарня ім. Доктора Гораціо Одубер єдина на острові
перебуває у приватній власності, має 290 місць і забезпечує всі
види допомоги та догляд. Функціонують відділи надання
амбулаторної допомоги, гемодіалізу, діагностичної і терапевтичної клінічної підтримки. Всі види послуг доступні для
туристів, у клініці також можуть обслуговуватися місцеві
жителі. Фонд Біло-Жовтого Хреста управляє шістьма медичними установами по всьому острову у тісній співпраці з
Департаментом охорони здоров’я. Медичні послуги включають догляд на дому (особливо для літніх людей); профілактичне лікування дітей, у тому числі імунізація, скринінг
тощо. Відділ охорони здоров’я орієнтований на немовлят,
дітей та молодь (віком до 19) і здійснює їх профілактичний
супровід. Амбулаторні послуги для хронічних психічно хворих здійснюється через психіатричні служби соціальної
допомоги у віданні Департаменту охорони здоров’я. Фонд по
догляду за людьми похилого віку (відомий як SABA) субсидується урядом, має три геріатричні будинки в цілому на 250
місць [748].
Державну політику здоров’язбереження реалізовує Міністерство охорони здоров’я, догляду за літніми людьми і спор164
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ту. Серед основних проблем у цій галузі вживання наркотичних речовин і алкоголю, профілактика неінфекційних хронічних захворювань та ожиріння, яке серед країн Карибського басейну і Латинської Америки становить 77% у дорослих і 36% у дітей. Також запроваджено декілька пілотних проектів із здорового харчування і залучення до фізичної активності.
У 2012 р. стартував проект готельної індустрії IBISA вартістю у 13 мільйонів євро, проект спрямований на залучення
населення і туристів до спорту, активного відпочинку (плавання, бігові доріжки, спортивні майданчики, тенісні корти
тощо) [896].
Нідерландські Антильські острови – це колишня автономна територія Нідерландів, розташована на Малих
Антильських островах у Карибському морі. 10 вересня 2010 р.
Королівство Нідерландів і Нідерландські Антильські Острови (Кюрасао, Бонайре, Саба, Сінт-Естатіус і Сінт-Мартен) у
Гаазі підписали Заключну декларацію, яка поставила крапку
в конституційній реформі карибських територій Королівства. Відповідно з 10 жовтня 2010 р. Кюрасао та Сінт-Мартен
стали самокерованими державами зі значною автономією
(status aparte) у складі Королівства Нідерландів, у той час як
Бонайре, Саба та Сінт-Естатіус отримали статус спеціальних
муніципалітетів Нідерландів (статус, близький до заморських
департаментів Франції), а Нідерландські Антильські острови
завершили існування [791].
Не зважаючи на це, політика здоров’язбереження трьох
країн має спільні риси. Наприклад, Міністерство охорони
здоров’я, добробуту та спорту Сінт-Мартен закликає людей
вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, менше
палити, помірно споживати алкоголь [419, с. 23].
Сінт-Мартен взяв курс на психічне і розумове оздоровлення та створення відповідної законодавчої бази. Основними
домінантами стали підтримка суспільного здоров’я, створення психіатричних стаціонарних центрів, належні умови для
дітей і підлітків, клінічних проблем, виявлення душевних
розладів на ранніх стадіях, психологічна підтримка, збір
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інформації про психічнохворих осіб і турбота про них,
дотримання прав людини, фінансова та кризова підтримка,
підготовка персоналу з догляду за психічнохворими і тяжкохворими, співпраця організацій і структур у системі охорони здоров’я [981, с. 28].
Кюрасао з 2013 р. намагається взяти під контроль розгалужену систему охорони здоров’я і впроваджує страхову медицину [639].
Бонайре, Саба, та Сінт-Естатіус працюють із страховою
системою. Страхова схема включає догляд, спеціальну медичну допомогу, лікарняний догляд, стоматологічну допомогу,
фармацевтичні послуги, допомогу при пологах, переміщення хворих, а також тривалий догляд за тяжкохворими [700].
Неприєднані (Володіння Сполучених Штатів) – Американські Віргінські острови та Пуерто-Ріко. Вільно асоційована
держава Пуерто-Ріко – територія, що перебуває на правах
самоврядування під юрисдикцією США і має статус неінкорпорованої організованої території, що означає: дана територія не є невід’ємною частиною США, верховна влада належить Конгресу США, але дія на ній Конституції США обмежена [909].
Провідну роль в економіці Пуерто-Ріко відіграють американські компанії. 80% усіх фірм, зареєстрованих на острові, є
філіями американських корпорацій. Тому система охорони
здоров’я багато в чому залежить від зовнішніх донорів.
Зокрема, це стосується виробництва і продажу лікарських засобів через мережу аптек [817, 651]. Пуерто-Ріко є боржником
перед кредиторами [85], соціальну сферу розхитують також
безробіття (12,4%), низька заробітна плата та міграція [113].
Департамент охорони здоров’я Пуерто-Ріко реалізовує
політику охорони здоров’я через План «Моє здоров’я». В його
основу покладено принцип вільного доступу громадян до
медичних послуг на основі контрактів зі страховиками на
певних умовах. Останні, стосуються надання первинної допомоги через лікаря загальної практики, сімейного лікаря, терапевта, гінеколога, педіатра. Також План підтримали служби
охорони психічного здоров’я, державні установи [867].
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Серед інфекційних хвороб, що становлять суттєву небезпеку, гарячка Чикунгунья [341], Лихоманка Денге [36], серед
хвороб, що передаються з водою та їжею, поширені бацилярні і амебні дизентерії, гепатит А. Серед інших небезпек –
шистомоноз, сказ, а також морські їжаки, корали, медузи та
змії [157].
Робота Департаменту охорони здоров’я спрямована на
збереження здоров’я при надзвичайних ситуаціях та стихійних лихах, профілактику інфекційних захворювань порожнини рота, проведення комплексних заходів, спрямованих на
зміцнення суспільного здоров’я, зниження рівня паління,
вакцинацію тощо. Проводиться інформаційно-профілактична робота з виявлення віруса Зіка, мікроцефілії, синдрому
Гійєна-Барре, а також попереджувально-профілактична
робота з туристами [607].
Серед позитивних моментів слід відзначити, що згідно з
результатами дослідження біолога Лайора Печтера з Каліфорнійського університету в Берклі, ідеальними, з точки
зору генетики, людьми є пуерторіканці. На думку вченого, це
зумовлено спадщиною іспанців, африканців та представників групи народів таїно.
Біолог дійшов висновку, що метиси, з населення ПуертоРіко, в силу змішування різноманітних рас найбільше наближені до поняття «ідеальної людини». Печтер запевнив, що
ідеальна людина повинна володіти генетичним кодом
HG00737. За словами вченого, такі люди вже існували. Його
дослідження ґрунтується на серйозній науковій інформації.
Шляхом проведення математичного аналізу вчений з’ясував,
що передбачувана «ідеальна людина» повинна володіти
усіма здоровими генами різних расових груп. За цим параметром таким може бути названа пуерторіканська жінка [98].
Американські Віргінські острови – група островів у
Карибському морі, залежна територія США. Є частиною Віргінських островів (які включають також Британські Віргінські
острови). Найбільші острови Сент-Томас, Сент-Джон, СантаКрус. Державну політику здоров’язбереження на островах
забезпечує Департамент охорони здоров’я на правах терито167
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ріального органу з делегованими повноваженнями від
Міністерства охорони здоров’я. Від уряду США на островах
мають свої представництва Центр контролю і профілактики
захворювань, Департамент сільського господарства, Управління соціального забезпечення і медикаментів, Федеральне
агентство з надзвичайних ситуацій і Національна служба гідрометцентру.
Роботу з населенням забезпечують Відділ громадської
служби у питаннях здоров’я населення та Відділ з питань
психічного здоров’я, алкоголізму та наркотичної залежності.
Пропаганду здорового способу життя та профілактики захворювань здійснюють віддіи епідеміології, інфекційних хвороб,
статистики охорони здоров’я, безпеки навколишнього середовища, охорони здоров’я сім’ї, і профілактики хронічних
захворювань [865].
Серед заходів здоров’язбереження можна виділити поширення інформації про подолання і управління стресом (особистісного, на робочому місті, після втрати роботи, після стихійного лиха або травми) [613]. Також інформаційний портал
Островів попереджає населення про ризики та ймовірні
небезпеки (природні катаклізми і погодні стихії, біотероризм, хімічні аварії, травматизм, насильство, екологічні проблеми тощо) [566]. Всі перелічені заходи з 2001 р. здійснюються в рамках Програми збереження громадського здоров’я на
Віргінських островах. Відповідальним за заходи є спеціально
створений відділ Управління програмою збереження громадського здоров’я. Метою програми є розвиток складових системи громадського здоров’я, встановлення чіткої координації
між місцевою, регіональною, державною і федеральною владою та агентствами, в тому числі партнерами, в галузі охорони здоров’я [864].
Що стосується територій Франції, то особливий статус
мають Мартініка, Гваделупа, Сен-Мартен і Французька
Гвіана. Більшість жителів Французької Гвіани та Мартініки
відмовилися від автономії і метрополії. Референдум з питання про необхідність збільшення автономії цих заморських
регіонів Франції від метрополії відбувся в обох департамен168
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тах 10 січня 2010 р. У голосуванні взяли участь понад 48% громадян, з яких проти висловилися 69,8%. 78,9% жителів острові Мартініка, де явка виборців становила 55,35%, також висловилися проти. Заморськими територіями є колишні французькі колонії в Атлантичному, Індійському та Тихому океанах, які мають різний статус. Заморські департаменти і регіони – Гваделупа, Мартініка, Гвіана і острів Реюньйон – та статус департаментів і регіонів континентальної Франції. Інші
території – заморські співтовариства (Французька Полінезія,
Сен-П’єр і Мікелон, Уолліс і Футуна, Майотта, Сен-Мартен і
острів Святого Варфоломія), а також Нова Каледонія, Південні та Антарктичні землі – мають особливий статус.
Населення Французької Гвіани – близько 200 тисяч осіб, а
острова Мартініка – вдвічі більше. Всього на заморських територіях Франції проживають 2,6 мільйона осіб [488]. Політика
в галузі охорони здоров’я є віддзеркаленням французької
політики.
З 2006–2010 рр. Регіональний план охорони здоров’я був
інструментом для програмування суспільної охорони здоров’я у Франції і дав змогу кожному регіону виставити свої
пріоритети. У 2010 р. реформа охопила регіональний рівень
і вплинула на регіональні заклади. Особливий статус був
наданий регіональним закладам охорони здоров’я, особливо
у питаннях управління ресурсами та медичним страхуванням. Досвід управління на регіональному рівні показав, що
це покращує взаємовідносини між пацієнтами і лікарями,
прискорює надання послуг, впливає на їх якість, профілактику захворювань, епідеміологічний нагляд, підтримання споруд і будинків для літніх людей.
Для того, щоб зменшити територіальні нерівності й краще
управляти системою охорони здоров’я, кожне володіння
визначило свої потреби і особливості. Основна відповідальність була покладена на територіальні громади, що виявилося дуже ефективним.
З 2000 р. Франція була занепокоєна питанням медичного
страхування у цих регіонах. Частка основного і додаткового
загального охоплення системою страхування в тому числі
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бенефіціарів, наприкінці 2009 р. становила – 41,5% у
Гваделупі, 49,7%, – Мартініці, 53,0% – у Французькій Гвіані.
Закони прийняті у 2004 р., змінили підхід до політики охорони здоров’я і спрямовані на профілактику та забезпечення
ефективного управління витратами на охорону здоров’я.
Політика в кожному регіоні Франції суттєво змінилася.
Державні й приватні лікарні збільшили кількість послуг, у
тому числі хірургічних. Число ліжко-місць приблизно однакове на всіх трьох територіях, однак, Французька Гвіана відрізняється значним дефіцитом послуг у галузі хірургії, але
вдвічі вищим рівнем забезпечення послуг, ніж у середньому
по країні, в акушерстві та гінекології.
Діє 62 приватні медичні лабораторії і один державний
банк крові в кожному з трьох регіонів. Створена мережа диспансерів, у тому числі три наркологічних у кожному регіоні,
сім представництв оптових дистриб’юторів (два в Гваделупі,
два – в Мартініці, три у Французькій Гвіані). Всі фармацевтичні продукти імпортуються з Франції. Фармацевтика
потрапляє до регіонів від виробника через дестриб’юторів і
посередників-оптовиків. У системі охорони здоров’я пацієнт
позбавлений пошуків необхідних ліків, якщо вартість його
послуг покриває страхова система, а ліки є дорогими, тому
пацієнт сплачує лише різницю. Інколи витрати на препарати
може покрити держава.
Хоча Французька Гвіана, Гваделупа, Мартініка схожі за
організаційною структурою, проте мають певні особливості.
Гваделупі й Мартініці високі темпи старіння, а населення
Французької Гвіана є молодим і має позитивну демографічну
динаміку. Всі французькі департаменти мають соціальні та
економічні проблеми, але у кожного з них різний потенціал
їх подолання. У Французькій Гвіані значний брак фахівців у
галузі охорони здоров’я. Стан здоров’я у трьох регіонах загалом можна визначити як задовільний. Спільними захворюваннями для всіх трьох регіонів є серцево-судинні захворювання, деякі види раку, ожиріння, діабет, алкоголізм.
Частішають випадки смерті від насильства. Проте є захворювання поширені в окремих регіонах, зокрема серповидно-клі170
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тинна анемія в Гваделупі, малярія в Мартініці й жовта лихоманка у Французькій Гвіані. У 2010 р. в регіональну політику
охорони здоров’я був закладений географічний принцип
управління і надання послуг, що мало задовольнити вимоги
пацієнтів [641]. Нині державна політика здоров’язбереження
спрямована на підписання угод із зацікавленими суб’єктами
(про знищення комарів, що розносять захворювання; в рамках Євро-2016 залучення спортивних асоціацій і клубів для
підтримки спортсменів; реалізація проектів з будівництва
пансіонатів для літніх людей; фінансування проекту зайнятості молодих спеціалістів, де держава фінансує 39% від
загального бюджету, залучення малого і середнього бізнесу
до участі у вирішенні питань охорони здоров’я і зміцнення
економіки окремих регіонів; покращення стоматологічних
послуг). Уряд сподівається об’єднати політичні плани, які хоч
якось стосуються охорони здоров’я, долучити молодих політиків до їх реалізації (умови для освіти, професійної підготовки та зайнятості; заохочування до ініціатив; просування
спорту і підвищення рівня культури; мінімізація злочинного
впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що
сприяють насильству і злочинності [972].
Отже, серед негативних чинників в організації системи
охорони здоров’я слід назвати: незадовільний стан сполучення між островами; ускладнене транспортування; висока плинність медичних кадрів; великі витрати на сучасне медичне
обладнання; переважна більшість медичних послуг надається
за кордоном; великий відсоток хронічних захворювань.
Серед внутрішніх негараздів також слід назвати постійні
зміни в складі уряду (Британські Вірґінські острови), вулканічні виверження, бідність, вимушені заходи з первинної
медико-санітарної допомоги, відсутність допомоги від донорів та додаткових джерел, єдина допомога надходить лише
від Великобританії (Монтсеррат, Пуерто-Рико), мігранти
(Теркс і Кейкос), кліматичні і екологічні проблеми (Ангілья,
Аруба), залежність від міжнародної банківської системи та
туризму (Аруба), високий показник самогубств (ПуертоРико), великі темпи старіння (Гваделупа і Мартініка).
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Позитивними тенденціями у розвитку системи охорони
хдоров’я є: гендерна політика; боротьба з дитячим насильством і розповсюдженням дитячої порнографії; підтримка
духовних, емоційних і психічних складових здоров’я (Британські Вірґінські острови, Пуерто-Ріко, Американські Віргінські острови); нормативно-правова база, що дала змогу
забезпечити право людини на належний рівень здоров’я
(Аруба, Бермудські острови); надання медичних послуг за
рахунок держави; велика частка імпорту в фармацевтичній
галузі (Бермудські острови); орієнтація на високий рівень
сервісу медичних послуг для іноземців; розвиток медичного
туризму, використання системного підходу до розвитку галузі, запровадження короткострокових національних планів і
програм із залученням державних і недержавних партнерів
(Кайманові острови, Мартініка, Гваделупа, Сен-Мартен і
Французька Гвіана), відповідальність громадян за стан власного здоров’я; залучення громад до здоров’язбережних заходів (Монтсеррат); екологічна безпека; профілактика інфекційних захворювань; готовність до стихійних лих; стратегічне
планування; боротьба з ВІЛ/СНІД (Теркс і Кейкос, Американські Віргінські острови); політика здоров’язбереження –
складова соціальної політики; дотримання принципу співпраці урядових і неурядових установ (Ангілья); перевага
догляду за літніми людьми; запровадження здорового способу життя; розвиток спорту (Аруба, Кюрасао та Сінт-Мартен,
Мартініка, Гваделупа, Французька Гвіана); високі генетичні
показники (Пуерто-Ріко); створення спеціальних органів для
роботи з населенням (Американські Віргінські острови);
ефективність роботи самоврядних громад (Мартініка,
Гваделупа, Сент-Мартен і Французька Гвіана).
Для острівних країн і територій, як і для інших груп країн,
помітна роль керівного органу – Міністерства охорони здоров’я, його співпраці з іншими державними установами.
Уряди намагаються запроваджувати принцип децентралізації у політиці здров’язбереження, однак це проблемно, позаяк населення острівних країн і територій не є ініціативним.
До того ж ці країни мають низький економічний рівень,
отримують невеликі дотації від країн, до яких належать.
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Із страховою системою працюють Бонайре, Саба, СінтЕстатіус. На Бермудських островах переважно діє система
приватного медичного страхування. У Кюрасао тільки з 2013
р. завпроваджено страхову медицину, а Британські Вірґінські
острови і Монтсеррат не мають національної програми
медичного страхування.
Що стосується прийняття стратегічно важливих програм і
планів, то вони передбачувані та структуровані. Це значною
мірою залежить від геополітичного статусу територій. У
2006 р. уряд островів Теркс і Кайкос приступив до оновлення
стратегії охорони здоров’я, у 2008 р. це зробив уряд Аруби, у
2010 р. – Кюрасао, Мартініки, Гваделупи, Сент-Мартена і
Французької Гвіани, значно пізніше (2014 р.) це зробив уряд
Ангільї. Нині галузь охорони здоров’я цих країн перебуває у
стадії реформування. Переважна більшість країн запроваджують короткострокові національні плани (вони є найбільш
дієвими і результативними для острівних країн та територій), однак уряд Монсеррат розробив і прийняв план заходів
до 2020 р.

2.5. Основні напрями і тенденції розвитку політики
здоров’язбереження країн Південної Америки
З погляду на небезпеки, що загрожують людству в планетарному масштабі, виникає необхідність врахування та запозичення позитивного досвіду різних країн задля збереження
здоров’я людини, її безпечного життя на планеті. Причому
цей досвід важливий не тільки для України. Державам важливо налагодити політичний діалог, механізми співпраці,
своєчасно знаходити шляхи подолання суперечностей.
Як українська, так і південноамериканські політики
повинні не тільки крокувати в ногу з часом, а й працювати на
випередження, тобто бути стратегічно зорієнтованими для
створення передумов взаємодії, підтримки на міжнародній
арені через узгодження позицій щодо світових політичних та
економічних процесів, підходів до вирішення проблем, що
загрожують здоров’ю людини.
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Аргентинська Республіка, Багатонаціональна Держава
Болівія, Федеративна Республіка Бразилія, Республіка Еквадор, Республіка Чилі, Республіка Колумбія, Кооперативна
Республіка Ґаяна, Республіка Суринам, Республіка Парагвай,
Республіка Перу, Республіка Уругвай та Боліварианська
Республіка Венесуела, належать до Південноамериканського
континенту і значно змінили свої позиції за останні десятиліття. По-перше, багато з них подолали залежність від традиційних надходжень із Міжнародного валютного фонду,
Світового банку та Міжамериканського Банку розвитку.
Чилі, Мексиці, Перу і Бразилії завдяки кредитам, наданим
рейтинговими агентствами, вдалося збільшити обсяги своїх
капіталів на міжнародних ринках. Це стосується і Колумбії,
Сальвадору, Панами і Уругваю, які напередодні світової
фінансової кризи мали повний доступ до міжнародного капіталу. На регіональному рівні такі організації, як Андська корпорація розвитку та Центральноамериканський банк економічної інтеграції, також сприяли скороченню залежності
регіону від традиційних джерел капіталу. Багато латиноамериканських транснаціональних корпорацій, таких, як бразильські Vale, Gerdau і Odebrecht та мексиканські CEMEX,
America Movil і Grupo FEMSA, стали глобальними корпоративними гігантами.
По-друге, країни континенту диверсифікують свої політичні та дипломатичні відносини. Найбільш яскравим прикладом є Бразилія, котра за останній період відкрила близько
чотирьох десятків посольств. Разом із Венесуелою вона відіграє активну політичну роль у регіоні через Союз південноамериканських націй, в рамках якого активно відбуваються
зустрічі на рівні глав держав і який повинен стати ключовим
форумом для обговорення питань оборони. Мексика, Перу і
Чилі є активними членами Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва. Зміцнення довіри до країн регіону і
автономія на міжнародній арені сприяють тому, що Латинська Америка стає все менш чутливою до політики США.
По-третє, з метою подолання економічних труднощів, збереження державного суверенітету і національної культурної
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ідентичності латиноамериканських країн уряди підписали
декілька важливих угод, що суттєво вплинули на майбутнє
держав, їх міжнародні позиції, економіку, соціальну сферу, а
також сектор охорони здоров’я. Це насамперед договір про
створення Південноамериканського союзу націй (УНАСУР).
Він був підписаний у Бразилії за участі президентів дванадцяти держав регіону. Відтак формально завершений процес
створення об’єднання, заснованого ще в 2004 р. а країни Південноамериканського континенту отримали новий інструмент для вирішення проблем власними силами. До складу
союзу входять Аргентина, Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія,
Еквадор, Гаяна, Парагвай, Уругвай, Перу, Суринам і Венесуела. Головна мета регіонального об’єднання – посилення
політичної співпраці, економічна інтеграція і захист суспільних інтересів [528].
Історичною подією для латиноамериканського регіону стало створення інтеграційного об’єднання країн МЕРКОСУР.
Назва організації походить від іспанського Mercado Común
del Sur, що означає «Південноамериканський спільний
ринок». Нова хвиля ініціатив, спрямованих на інтеграцію,
припадає на 1980-і роки внаслідок розчарування латиноамериканських країн у допомозі США після війни Аргентини та
Великобританії за Фолклендські острови. Йшлося про зближення латиноамериканських держав на регіональній основі,
економічну співпрацю та інтеграцію в рамках вільного
ринку. Першим кроком на шляху до створення такого ринку
стала угода про вільну торгівлю, підписана Аргентиною та
Бразилією у 1986 р. У 1990 р. до цієї угоди приєдналися Парагвай та Уругвай. 6 березня 1991 р. в Асунсьоні (Парагвай)
було підписано чотирьохсторонній договір про створення
інтеграційного об’єднання МЕРКОСУР. Цим договором було
визначено мету створення об’єднання та його організаційну
структуру [957]. Тому для даної групи країн насамперед важливе налагодження економічних відносин і економіки в цілому. Адже вся соціальна сфера повністю залежна від економіки кожної держави. Існують й інші причини, які впливають
на загальний показник рівня суспільного здоров’я та економіки держав, зокрема – гідрологічні та метеорологічні явища.
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Політика охорони здоров’я Аргентинської Республіки
повністю залежна від гідрометеорологічних явищ. Вони завдають значної шкоди людям, власності та екосистемі, в основному на північному заході, північному сході, і в центральних
регіонах. Інші типи небезпек виникають у регіонах Куйо
(сильний снігопад, лісові пожежі і, можливо, сейсмічна активність) і Патагонія (снігопади і лісові пожежі). За прогнозами,
вплив льодовиків у країні буде простежуватися до кінця
XXI століття, прибережні райони відчуватимуть збільшення
опадів (від 5% до 10%). Враховуючи кліматичні зміни, уряд
Аргентини у 2010 р. ратифікував угоду зі зміни клімату і ставить завдання досягти консенсусу щодо політики економічного розвитку, безпечного розвитку нафтохімічної і металургійної промисловості, скорочення викидів у сільському господарстві, харчовій промисловості та металургії [612].
Уряд Аргентинської Республіки активно підтримує політику здоров’язбереження, яка забезпечується шістьма основними складовими. До першої складової слід віднести суб’єктів, які реалізовують цю політику. Це Міністерство здоров’я і
дев’ять управлінь: Національне управління з питань зміцнення здоров’я і боротьби з неінфекційними захворюваннями, Національне управління з вагітності, пологів і дитинства,
Національне управління з безпеки життєдіяльності та надзвичайних ситуацій, Управління з профілактики і боротьби з
ВІЛ/СНІД, Національне управління з охорони і профілактики психічних захворювань, Національне управління соціальних пільг, Національне управління детермінантів здоров’я та
їх досліджень, Національне управління з контролю за вакцинацією та Національне управління міжнародних відносин [831].
Основне завдання Міністерства здоров’я і національних
управлінь – реалізація державної політики, яка сприяє забезпеченню справедливості, інтеграції, участі та соціальної відповідальності на всіх рівнях.
Територіальний поділ Аргентини – це 23 провінції і федеральний округ Буенос-Айрес. Більшість провінцій, у свою
чергу, поділяються на департаменти, а останні – на муніци176
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палітети. Провінція Буенос-Айрес поділяється на округи. Усі
провінції мають власні конституції та органи виконавчої,
законодавчої і судової влади, водночас вони підпорядковані
федеральним законам. Такий поділ не заважає реалізовувати
програми та заходи у галузі охорони здоров’я. Адже, вони
здійснюються за територіальним принципом, тобто не тільки
на національному рівні, а й на федеральному, територіальному – залежно від складності проблеми.
Наступна складова політики здоров’язбереження – запровадження національних програм. Загалом уряд Аргентини
підтримує 23 національні програми. Зокрема, Програма
зміцнення здоров’я реалізується через промоутер здоров’я,
спрямована на зміцнення соціальних і громадських організацій, а також навчання регіональних лідерів у питаннях охорони здоров’я, на пропаганду здорового способу життя.
Промоутер здоров’я – це своєрідне посилання, яке генерує
участь спільноти в організації, розробці та реалізації державної політики [858]. Національна програма територіальної
справедливості й підтримки здоров’я започаткована на основі додержання універсального права на здоров’я, яке має
гарантується для всього населення країни. Програма дала
змогу впровадити мобільні пересувні одиниці, обладнані 3D
медичним обладнанням у муніципалітетах, де була така
необхідність. Загалом мобільні пересувні одиниці забезпечують населення послугами – медичної клініки, стоматології,
офтальмології, оснащені клінічною лабораторією та діагностичною візуалізацією [628]. Програма профілактики захворювань та зміцнення здоров’я у координації із системами
охорони здоров’я провінцій і муніципалітетів – має залучити
місцеві установи і організації щоб сприяти поліпшенню
стану здоров’я і визначенню пріоритетів здоров’я нації [838].
Запрваджено Програму догляду та профілактики захворювань порожнини роту [561]. Національна програма епідеміології та контролю за поширенням інфекцій Національним
інститутом епідеміології. Його діяльність зосереджена на
контролі та нагляді за дотриманням санітарних норм і правил у закладах системи охорони здоров’я з метою недопу177
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щення інфікування персоналу медичних закладів та зараження пацієнтів [843]. Національна програма вроджених вад
серця гарантує хірургічне рішення для всіх дітей в країні з
відповідним діагнозом [840]. На національному рівні запроваджений проект, спрямований на зміцнення інституційного
потенціалу в галузі охорони здоров’я, центральної і місцевої
влади, заохочення населення шляхом реалізації основних
функцій суспільної охорони здоров’я в межах своєї компетенції, підвищення потенціалу стратегічного управління
Міністерства здоров’я, сприяння децентралізації програм
суспільної охорони здоров’я і підзвітності у цій системі [860].
Програма Sumar (суспільна охорона здоров’я) поглиблює
федеральну співпрацю на основі Плану Nacer. Основна мета
– зміцнення провінційних систем охорони здоров’я за допомогою нової моделі державної політики (збільшення інвестицій у державний сектор, удосконалення схеми провінційного
медичного страхування) [629].
Національна програма збереження здоров’я об’єднує всі
території Аргентини, представників усіх соціальних груп. В її
основі – принцип дотримання права на охорону здоров’я і
поваги до особистості. Програма реалізовується через профілактику зміцнення здоров’я у всіх секторах із залученням
населення і неурядових організацій, поширення практик, що
сприяють здоровому способу життя, проведення вимірювання факторів ризику (рівень глюкози, гемоглобін, холестерин,
артеріальний тиск, індекс маси тіла тощо). Відповідно до
політики Міністерства здоров’я і обраної стратегії залучення
та участі суспільства підвищується роль і значення здоров’я
як суспільного блага [603].
Національна програма зміцнення здоров’я дітей і підлітків
є комплексною політикою, мета якої – зміцнити взаємодію
між здоров’язбереженням і освітою, забезпечити потреби
дітей і підлітків шкільного віку шляхом підвищення ефективності заходів з профілактики захворювань і зміцнення
здоров’я [845].
Програма із зниження захворюваності та смертності серед
зооносіїв працює у сфері виявлення груп тварин, які переда178
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ються людині шляхом безпосереднього інфікування, через
будь-яку рідину або через посередника, споживання продуктів тваринного походження, фруктів і сирих овочів. Відповідно до Програми проводяться вакцинації проти сказу, ветеринарний огляд свійських тварин, на постійній основі працюють діагностичні лабораторії, здійснюється інформування
населення та навчання персоналу для роботи у сільській місцевості [983]. Програма зміцнення системи управління в галузі охорони здоров’я спрямована на оновлення моделі первинної медико-санітарної допомоги. Програма охоплює сім провінцій – Катамарка, Жужуй, Сантьяго-дель-Естеро і Тукуман
та Корриентес, Чако і Місьйонес [850].
У країні діють також Націоальна програма боротьби з
туберкульозом і проказою [841], Програма розповсюдження
та забезпечення ліками [600], Національна програма зниження захворюваності та смертності від хвороби Шагаса [633],
Національна програма підтримки сексуального і репродуктивного здоров’я [847], Національна програма підтримки здоров’я підлітків [846], Національна програма з профілактики
раку шийки матки [844], Національна програма якості
медичної допомоги [837], Національна програма здорового
харчування [849], Національна програма з контролю за споживанням тютюну [842]; Програма запровадження системи
спостереження за вродженими дефектами [635]; Програма
підтримки здоров’я населення [839], Національна програма
підтримки здоров’я муніципалітетів і спільноти (спрямована
на розвиток кожної територіальної одиниці, врахування її
специфіки у виробленні дієвих механізмів управління у
сфері охорони здоров’я, враховуючи економічні, культурні,
соціальні детермінанти, передбачає залучення до співпраці
недержавних суб’єктів – засоби масової інформації, підприємства, фермерів, менеджерів, фахівців сервісних компаній
орієнтованих на посилення відповідальності місцевого самоврядування як основного гравця) [848].
Третя складова політики здоров’язбереження забезпечується реалізацією національних планів і проектів. Міністерство
здоров’я забезпечує справедливість, якість і доступність
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медичних послуг, починаючи з 2009 р. впроваджує концепцію
інтегрованих послуг мережі охорони здоров’я, яка спрямована на протидію фрагментації у системі охорони здоров’я, реалізовується за напрямами зміцнення мережі служб охорони
здоров’я, напрацювання практичних навичок медичних бригад, супровід та контроль клінічних процесів управління
[833]. З 2002 р. виконується національний План забору крові,
що визначає вимоги до організації національної системи
крові, основні принципи організації донорства крові та її компонентів, порядок діяльності установ, закладів охорони здоров’я та підприємств, що здійснюють взяття, переробку, зберігання та застосування донорської крові та її компонентів, реалізацію їх та виготовлених з них препаратів [823].
Роботу четвертої складової політики здоров’язбереження
забезпечують Інститут раку (діагностика, виявлення і лікування онкологічних захворювань, проведення наукових розробок, висвітлення досягнень у наукових публікаціях, проведення семінарів і конференцій, запровадження нових методів лікування ракових захворювань тощо [717], та Інститут
тропічної медицини, науки, соціального забезпечення та
політики охорони здоров’я (поширення знань про збереження здоров’я у тропіках і субтропіках Аргентини) [627].
П’ята складова успішної політики здоров’язбереження –
робота компаній та інформаційних порталів. Міністерство
підтримує п’ять інтернет-інформаційних сторінок (допомога
при укусах комарів, відео-правила поведінки в регіонах для
туристів і мешканців Аргентини [973]; пропаганда щеплень,
заходів профілактичного характеру, правил поведінки при
перших проявах грипу, температури, рекомендацій та алгоритму дій при отруєнні угарним газом [602]; щодо правил
безпеки на водоймах, дотримання водного балансу організму
людини, збереження продуктів харчування у літній період
[601]; з охорони здоров’я в умовах надзвичайних ситуацій та
стихійних лих [888]; страхування життя і здоров’я під час
подорожей) [887].
Остання, шоста складова державної політики здоров’язбереження забезпечується діяльністю науково-дослідних уста180
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нов і кадровою політикою. Підготовка медичних кадрів відбувається за різними професійними напрямами за підтримки медичних установ, Національного органу охорони здоров’я, провінцій, уряду міста Буенос-Айрес, університетів,
збройних сил, федеральної поліції і приватних установ.
Напрями роботи та організація навчання є частиною національної системи акредитації і відповідають загальним критеріям, керівним принципам, визначеним Міністерством здоров’я [869]. Важливу функцію виконує Бюро комплексної
політики охорони здоров’я і освіти, створене у 2011 р. після
підписання угоди про співпрацю між Міністерством здоров’я
і Міністерством освіти Бюро забезпечує співробітництво та
політичний діалог між обома міністерствами. Основними
завданнями суб’єктів взаємодії є: надання необхідної допомоги та підтримки сім’ям; створення умов для належного захисту прав дітей; надання кваліфікованих послуг для оптимальної адаптації та розвитку дитини; забезпечення комплексного контролю за умовами утримання, оздоровлення і виховання дитини тощо [752].
Науковий напрям забезпечує Національний дослідницький комітет охорони здоров’я. Його основним завданням є
аналіз змін, які відбулися протягом 30 років демократії, ключових процесів (політичних, інституційних, освітніх) для
досягнення ідеальної моделі розвитку галузі охорони здоров’я. Мета комітету – відновити роль науки, технологій та
інновацій у таких напрямах, як права людини, зовнішня
політика, позитивний зарубіжний досвід у питаннях політики здоров’язбереження [732].
Досить успішною в реалізації політичних рішень у галузі
охорони здоров’я є Болівія. Система охорони здоров’я в
минулому характеризувалася фрагментарністю, несправедливістю та відсутністю солідарності у прийнятті рішень. Це
спонукало уряд до корінних перетворень. Було запропоновано створити єдину систему охорони здоров’я, щоб гарантувати право на здоров’я, загальний і безкоштовний доступ до
послуг усіх жителів країни. Було запроваджено громадський
контроль за наданням якісних послуг і нетрадиційною медициною.
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Починаючи з 2003 р. започаткована універсальна система
страхування матері й дитини, що сприяло зниженню материнської та дитячої захворюваності та смертності. Це вдалося
досягти шляхом надання пільг жінкам під час вагітності й
протягом шести місяців після пологів, а також дітям до 5
років. Із 2005 р. програма забезпечила підтримкою жінок
віком до 60 років і жінок дітородного віку. В 2006 р. була реалізована медична програма страхування для літніх людей.
Нова Конституція держави дала можливість гарантувати
доступ до охорони здоров’я та основних послуг. Рамковий
закон про автономію і децентралізацію, закон про освіту і
закон проти расизму та всіх форм дискримінації, а також
Національний план розвитку 2006–2011 рр. передбачили
єдину систему зміцнення здоров’я і запровадження принципу солідарності; активізацію участі громадськості в управлінні охороною здоров’я; доступність медичних послуг; запровадження нетрадиційної медицини.
Наприкінці 2009 р. урядом прийнято новий Галузевий
план розвитку на 2010–2020 рр., який зосереджений навколо
трьох стратегічних напрямків політики: заходи щодо зміцнення здоров’я; надання суверенітету органам охорони здоров’я; налагодження ефективного управління, планування і
прогнозування діяльності галузі. Було прийнято Загальний
закон про здоров’я та закон про Єдину систему охорони здоров’я [579]. З набранням чинності рамкового закону про автономію і децентралізацію, уряд взяв на себе відповідальність
за інфраструктуру охорони здоров’я та належне утримання
лікарень третього рівня, в той час як муніципалітети відповідають за перший і другий рівень медичних установ [927].
Що стосується Федеративної Республіки Бразилії, то тут
основна проблема – це бідність, яка є наслідком економічної
нерівності [638].
Хоча система охорони здоров’я, у цілісному вигляді існує
трохи більше двох десятиліть, проте за ці роки вона досягла
позитивних результатів. Система керується принципами
загального і справедливого доступу до медичних послуг, має
інтегровану багаторівневу мережу.
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Система охорони здоров’я децентралізована, передбачає
активну участь громад. У широкій і складній мережі послуг
задіяні фінансові установи, державний і приватний сектор,
включаючи комерційні та некомерційні організації. Приватна система медичного страхування набула поширення особливо в Південному та Південно-східному регіонах.
У період 2004–2007 рр. та 2008–2009 рр. в країні діяв Національний план охорони здоров’я. План змін мав чотири цілі:
а) запобігання небезпечним захворюванням і травмам; б) доступ до якісних послуг; в) моніторинг детермінантів здоров’я;
г) зміцнення управління галузі. В основі планів були закладені 12 основоположних принципів, які мали вирішити 71 проблему [580].
Конституція 1988 р. зробила великий крок у забезпеченні
загального вільного доступу до всіх медичних послуг, у тому
числі надання ліків. Через двадцять років після створення
системи охорони здоров’я вона стала повноцінною частиною
соціальної політики держави, що перевершила прогнози і
сподівання адміністрації. Урядом була проведена оцінка
ресурсів, необхідних для програми, і для досягнення мети
було значно збільшено державне фінансування [701].
Останнім часом у системі охорони здоров’я виникли проблеми, які стосуються фінансування, що поступово знижується після світової кризи, змін демографічного характеру
(старіння населення, зниження народжуваності). Збільшення
числа багатьох хронічних захворювань вимагає довгострокового програмно-комплексного лікування, ресурсів, постійного впровадження нових технологій та дорогих препаратів [640].
У 2008 р. в Республіці Еквадор на конституційному рівні
закріплено положення Національного плану загального
покращення життя, право на здоров’я, визначено структуру
національної системи охорони здоров’я. В основу конституційних положень були покладені такі керівні принципи, як
справедливість, якість, ефективність, плюралізм, солідарність. Органом з питань охорони здоров’я визначено Міністерство охорони здоров’я [622]. У 2011 р. воно розгорнуло
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широкомасштабну програму «Галузева трансформація здоров’я Еквадору», мета якої полягала в реорганізації галузі в
комплексну, скоординовану, інтегровану систему охорони
здоров’я, яка не вимагає прямої оплати від користувача.
Система гарантує справедливість і прогрес, загальний доступ
до якісних послуг охорони здоров’я для всього населення,
безкоштовно, через мережу державних постачальників.
Низка програм були спрямовані на пріоритет зміцнення здоров’я, профілактику захворювань, належну первинну медичну допомогу, уникнення дублювання серед суб’єктів надання послуг [741, 179].
Серед програм, які були реалізовані урядом до 2014 р.
можна назвати Національну міжсекторальну стратегію для
планування сім’ї та попередження підліткової вагітності,
Національну програму крові, програму ранньої діагностики
захворювань у дітей (до 9 років), програму всебічного медичного обслуговування протягом всього життєвого циклу в рамках моделі надання якісної допомоги та управління, програму якості споживання харчових продуктів, поживних мікроелементів, доступ до харчових добавок та залучення до
фізичної активності, програми зниження захворюваності і
смертності від ВІЛ-СНІДу, імунізації населення, контролю
йододефіцитних захворювань [851].
Характеризуючи політику цієї країни можна відзначити,
що всі заходи в галузі здоров’язбереження зосереджені на
вузькому колі найнагальніших питань. Це профілактика
вірусів Зіка, Денге і Чикунгунья; за підтримки Світового
банку річні перевірки вулканічних вивержень задля зниження ризиків і проведення аварійно-відновлювальних робіт;
надання допомоги в районах, постраждалих від землетрусу,
та вакцинація.
2016 р. став дуже показовим для Еквадору. Країна отримала міжнародне визнання за свою політику в сфері охорони
здоров’я. За даними міжнародних організацій, уряд Еквадору
зробив значний внесок у прогрес галузі охорони здоров’я, в
тому числі за рахунок участі керівництва країни в міжнародних форумах та Всесвітній асамблеї охорони здоров’я.
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Бюджет охорони здоров’я сягнув рекордного рівня (понад
13 млрд доларів). Це результат державної політики, фінансування охорони здоров’я як найважливішої соціальної галузі.
Робота деяких політиків у галузі, була позитивно відзначена
на міжнародному рівні. Еквадор першим ініціював політику
маркування оброблених харчових продуктів і заборонив продукцію з високим вмістом солі, цукру, шкідливих речовин у
державних закладах. У період з травня 2013 р. по квітень
2016 р. 39 лікарень Еквадору пройшли міжнародну акредитацію і отримали відповідні ліцензії. У 2016 р. були завершені
будівництво і модернізація 21 лікарні [623]. Великим досягненням є відкриття Громадської школи освіти ініційованої
Міністерством охорони здоров’я, Громадською Радою і політиками. Її 65 випускників – це представники місцевих громадських комітетів, промоутери державної політики здоров’язбереження [771].
Важливу роль у державній політиці здоров’язбереження
Еквадору відіграє Рада сектора громадського здоров’я. Склад
Ради переобраний у 2015 р. та виконуватеме обов’язки до
2019 р. В рамках шостих Національних зборів Ради сектора
громадського здоров’я, які відбулися 1 квітня 2016 р. в Кіто,
міністр охорони здоров’я підписав угоду на рівні міністрів,
що визначає внутрішні правила функціонування Ради.
Основне завдання Ради – розробка правових основ, участь у
різних пріоритетних стратегіях, залучення населення до діалогу, моніторинг і аналіз державної політики національного
та галузевого рівнів, забезпечення механізмів реалізації керівних принципів охорони здоров’я у всіх видах політики.
Основні положення угоди стосуються таких напрямів: забезпечення загального доступу до медичних послуг; планування
політики в галузі зміцнення здоров’я; міжвідомча і міжгалузева робота та оцінка результатів [769, 595]. Серед прикладів
взаємодії між міністерствами можна назвати співпрацю між
Міністерством охорони здоров’я та Міністерством спорту:
підготовка понад 200 тис. спортсменів через запровадження
спортивної медицини, фізіотерапії, реабілітаційних вправ і
спортивного харчування в медичному центрі в м. Кіто.
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За участю громади, фахівців різного профілю та громадських діячів у 2016 р. запроваджено віртуальний курс з дотриманням технічного стандарту для комплексної допомоги від
гендерного насильства. Він є частиною платформи Міністерства охорони здоров’я і розрахований на всіх громадських і
медичних працівників [625].
Міністерство охорони здоров’я Еквадору виступило ініціатором вакцинації домашніх собак і котів [731]. У 2016 р. уряд
інвестував у інфраструктуру провінції Санта-Елена 905 млн
доларів для будівництва сучасних центрів догляду за літніми
людьми і особами, які потребують додаткового піклування.
На думку уряду це не витрати а інвестиції в народ
Еквадору [552].
Уряд Республіки Чилі зробив акцент на соціальному захисті і запровадив соціальну Програму Chile Crece Contigo (Чилі
росте разом з вами) відповідно до якої реформа в охороні здоров’я є частиною соціальної політики [770]. Велика увага приділяється здоров’ю матері та новонароджених, а також підтримці ц профілактиці здоров’я дітей різного віку [592].
У країні був проведений унікальний природний експеримент. Дослідження охопило п’ятдесятирічний період, протягом якого материнська смертність різко впала (на 93,8% – від
270,7 до 18,2 випадки смерті на 100 тисяч пологів), що зробило Чилі лідером серед країн Америки за результатами успішної медичної опіки жінок-матерів.
Згідно з новим дослідженням, проведеним науковцями
MELISA Institute, від часу заборони абортів у Чилі спостерігається не лише покращення стану здоров’я жінок, а й різке
зменшення кількості спроб нелегальних абортів. Від 1989 р.,
коли у Чилі були заборонені аборти, смертність серед вагітних знизилася з 41,3 до 12,7 на 100 тисяч жінок (на 69.2%). Цей
показник ставить Чилі на друге місце за найменшою смертністю жінок-породіль серед країн Північної і Південної
Америки (це навіть кращий показник порівняно зі
США) [524].
Спірним є питання легалізації наркотичних речовин для
сфери охорони здоров’я. Нижня палата Конгресу Чилі схва186
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лила закон, що дозволяє вирощувати марихуану в невеликих
кількостях у медичних, рекреаційних і релігійних цілях.
Деякі противники закону зазначають, що він сприятиме
популяризації наркотиків. Перед вступом у силу новий закон
повинен пройти через комісію з охорони здоров’я і сенат.
Наразі вирощування, продаж та перевезення марихуани в
Чилі караються тюремним строком до 15 років [475]. У країні
поважається цінність життя, і евтаназія заборонена законодавством [474].
Загалом реформаторський підхід у галузі дає позитивні
результати. Основне завдання кожної наступної реформи –
зберегти позитивні результати попередньої. Система охорони здоров’я в цілому досягла високого ступеня охоплення і
доступу. Чилі має відносно високий рівень життя і здоров’я
населення.
До проблем галузі уряд відносить підвищення якості
управління галуззю, якість і безпеку медичної допомоги;
подальше вдосконалення моделі догляду за хворими; створення мереж інтегрованого догляду; налагодження зв’язків та
використання інформаційних технологій; забезпечення вільного доступу до ліків [822].
Система охорони здоров’я в Чилі змішана (державна і приватна), держава виконує керівну і координаційну роль через
Міністерство охорони здоров’я. Фінансується галузь головним чином державою та за рахунок внесків працездатих громадян. Головне управління здійснює нагляд за додержанням
права страхування та права отримання [614, 644, с. 1290].
Значно складніша ситуація у Республіці Колумбії. Країна
є третьою в світі за вразливістю до стихійних лих.
Більша частина населення живе в районах, які піддаються
високому ризику землетрусів, зсувів, цунамі, виверження вулканів тощо. Тому діяльність уряду спрямована насамперед на
подолання негативних наслідків природних явищ.
В основу політики здоров’язбереження покладено обов’язок держави щодо покращення здоров’я всіх соціальних
верств, поінформованості про можливі загрози здоров’ю та
лікування хвороб. Однак постійні міграційні процеси, пере187
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селення, специфіка географічного розташування та клімату
провокують поширення інфекційних хвороб. До цього слід
додати неефективну роботу страхової системи через відсутність документів у переселенців та мігрантів [594, c. 21–22].
Також на політику охорони здоров’я вплинув внутрішній
збройний конфлікт, що характеризувався масовими вбивствами, насильницькими зникненнями людей, тюремними
ув’язненнями, порушенням медичної етики, насильницькими переміщеннями з істотними наслідками для здоров’я
населення. Групи, які найбільше постраждали в результаті
вимушеного переселення, – жінки, діти, підлітки і етнічні
групи. Навіть якщо страхування для переміщеного населення коливається між 80% і 90%, реальний доступ до послуг охорони здоров’я для цієї групи дуже низький – до 40%.
Географічні дисперсії, наявність незаконних збройних груп,
слабкість інститутів здоров’я та інші чинники перешкоджають своєчасному наданню медичних послуг.
Основні проблеми, які впливають на загальний стан здоров’я, – переселенці, що є джерелом захворювань, хвороби
харчового походження, хронічне недоїдання. Вагітні жінки
серед переселенців мають велику ймовірність розвитку
ускладнень і перинатальної смертності. Психічне здоров’я
переселенців та більшої частини населення характеризується
наявністю депресивних розладів, стресів, постадаптаційних
розладів.
Не зважаючи на це, в країні діє державне і приватне страхування. Частка приватних витрат на охорону здоров’я становить 50%. Групою AXA (Франція) викуплено 51 відсоток
акцій страхового бізнесу компанії Mercantil Colpatria
(Колумбія). Загальна сума складає 248 млн євро. Grupo
Mercantil Colpatria – найбільший конгломерат Колумбії, який
здійснює свою діяльність в секторі охорони здоров’я [94].
Країні не вистачає фармацевтичних послуг. Купівля ліків
обмежена страховими внесками та доплатами. Поліпшення
медичного страхування призвело до збільшення використання лікарських засобів за допомогою системи і зниження
витрат на госпіталізацію.
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Національний інститут з боротьби з наркотиками та харчового моніторингу є головною установою, що здійснює контроль і нагляд за наркотиками для регіону Північної та
Південної Америки.
Через Програму національної політики крові 92 банки
крові країни зареєстровані в зовнішній програмі контролю
якості Національного інституту охорони здоров’я. Була створена національна мережа для донорства і трансплантації, для
чого була створена законодавча база.
У 2007 р. на законодавчому рівні було створено Інформаційну систему соціального захисту для зібрання, накопичення, поширення інформації щодо епідеміологічного
нагляду для Національного інституту охорони здоров’я,
Міністерства соціального захисту населення, Комісії із здоров’я, Національної ради з безпеки та охорони здоров’я, а
також територіальних утворень. Крім того, ця система систематизує первинну інформацію, щоб передбачити наслідки
для здоров’я, попередити про них територіальні утворення,
страховиків і постачальників послуг, а акож спрямована на
роботу Єдиного реєстру надання послуг, моніторинг наданих медичних послуг, містить базу даних про осіб, які потребують пільг, про державні і приватні організації, що надають
медичні послуги [544, с. 24-25].
У сфері охорони здоров’я Колумбія підписала низку міжнародних угод про співпрацю з іншими країнами Латинської
Америки, а також Азії та Європи. Зокрема щодо надання
швидкої медичної допомоги під час і після стихійних лих,
медичних послуг, альтернативної медицини, соціального
забезпечення, проведення наукових досліджень, підготовки
кадрів у галузі управління і планування, реалізація проектів
у галузі охорони здоров’я та соціальний захист вимушених
переселенців [673].
План політики «Відкритих кордонів в охороні здоров’я»
розроблений для прикордонних районів з Бразилією,
Еквадором, Панамою, Перу і Венесуели щодо моніторингу
стану здоров’я і аналізу ситуації у галузі, програми імунізації,
локального зміцнення мережі медичних послуг, поліпшення
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інфраструктури і підготовки кадрів, мережі зв’язку, профілактики та контролю захворювань, харчування та продовольчої безпеки, а також поліпшення сексуального та репродуктивного здоров’я.
У 2011 р. уряд країни на законодавчому рівні запровадив
принцип справедливості в охороні здоров’я і визначив пріорітет первинної медицини в якості національної стратегії [967].
Міністерство соціального захисту бере активну участь у
різних заходах у сфері охорони здоров’я, які здійснюються
міжнародними організаціями.
Це наради міністрів охорони здоров’я Андської області,
Союз південноамериканських націй, Всесвітня організація
охорони здоров’я, Панамериканська організація охорони
здоров’я.
Колумбія налагодила технічне співробітництво через стажування, курси та робочі зустрічі з різними органами системи Організації Об’єднаних Націй, а також Європейським
Союзом, Агентством США з міжнародного розвитку,
Андською організацією охорони здоров’я, співпрацю з
Бразилією, Китаєм, Японією, Кореєю, Іспанією і Мексикою.
Незважаючи на високий рівень участі країни у комплексній
системі соціальної безпеки в сфері охорони здоров’я, сільське
населення, особи з низьким рівнем освіти, корінні народи,
вимушені переселенці продовжують відчувати бар’єри на
шляху повного здійснення права на належний рівень забезпечення здоров’я [967].
Значними залишаються показники смертності немовлят і
породіль, збільшення підліткової вагітності та вчинення
насильства щодо жінок. Враховуючи ці реалії, уряд намагається зміцнити систему епіднагляду за групою інфекцій, що
передаються статевим шляхом, запроваджують заходи щодо
скорочення смертності й захворюваності породіль, а також
зниження показників передачі ВІЛ та вродженого сифілісу
від матері до дитини [835].
На Південноамериканському континенті Кооперативна
Республіка Ґаяна – єдина англомовна країна і єдиний член
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Британської Співдружності. Вона є ключовим гравцем в залученні уваги міжнародного співтовариства до проблем розвитку, з якими стикаються країни з низьким рівнем доходів, що
прагнуть реагувати на проблеми зміни клімату. У 2005–
2006 рр. країна пережила руйнівні повені, які викликали скорочення виробничих потужностей і виявили слабку готовність до лих і реагування на них. Відтоді здійснюються значні інвестиції у зміцнення потенціалу реагування на стихійні
лиха та проактивне управління ризиками.
Національний комітет з політики охорони здоров’я контролює розробу, підтримку та реалізацію національної політики в галузі лікарських засобів. Міністерство охорони здоров’я проводить закупівлі через державну систему закупівель
та управляє поставками через блок управління медичного
забезпечення. Важливим органом у системі охорони здоров’я
є Центральний банк крові, який отримує кров з декількох
центрів збору по всій країні, проводить її перевірку на різні
інфекції та віруси. Також Гаяна має вісім лабораторій, обладнаних для проведення тестування на туберкульоз.
Такі послуги як, кардіологія, ультразвук, магнітно-резонансна томографія доступні в державному секторі, променева терапія, комп’ютерна томографія і гемодіаліз – у приватному.
Міністерство охорони здоров’я підтримує роботу чотирьох діагностичних центрів, побудовані в рамках угоди з
Кубою. Центри пропонують лабораторні тести, ультра-звукову діагностику, ендоскопію, карадіологію, електрокардіографію, хірургію, стоматологічне лікування. З 2009 р. два
медичних центри використовують онлайн-послуги.
Міністерство охорони здоров’я та університет Гаяни у
співпраці з міжнародними організаціями бере участь у
наукових дослідженнях в рамках медичних програм. Уряд
країни підтримує наукові розробки у даній галузі відповідно
до глобальних регіональних ініціатив [665, 691].
Головну ставку Міністерство охорони здоров’я робить на
проведення заходів поліпшення фізичного та психічного здоров’я; підвищення кваліфікації медичного парсоналу за раху191
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нок безперервної освіти; удосконалення пакету послуг на
первинному рівні; експерименти з моделями комплексного
лікування і запровадженням програм різного спрямування;
співпрацю з місцевим самоврядуванням та регіональними
органами [666, с. 131].
В рамках Національній стратегії охорони здоров’я Гаяни
2013-2020 рр. запроваджена Національна стратегія охорони
психічного здоров’я. План дій включає зміну нормативноправової бази, механізм захисту людей з психічними захворюваннями від примусової госпіталізації і лікування, встановлює контроль за лікарями, що ведуть приватну практику
лікування за межами медичних установ, передбачає захист
від дискримінації та запроваджує роботу електронних баз
даних Національної психіатричної лікарні. Програма
направлена на психологічну підтримку осіб схильних до суїциду; мають постійні чи тимчасові психічні розлади; однополярні депресії; хворі на епілепсію; зловживають алкоголем і
наркотиками; старше 60 років, що мають психічні і неврологічні розлади, такі як хвороба Альцгеймера, інші деменції і
депресії; жінок до яких вчиняється насильство; дітей які
зазнали психологічних травм, а також здорових осіб [534].
Систему охорони здоров’я Республіки Суринам визначає
Державний декрет 1991 р. Зокрема, у ньому визначені завдання Міністерства охорони здоров’я: охорона громадського
здоров’я, надання доступних медичних послуг, запезпечення
вільного доступу до ліків, медичного обстеження державних
службовців, управління мережею аптек, лікарень; реєстрація
ліків; забезпечення належного рівня екологічної безпеки;
будівництво паркових зон і озеленення громадських місць;
промислова гігієна, контроль і нагляд за клінічними і фармацевтичними відходами [808].
Останнім часом тривалість життя в Суринамі збільшилася
з 67,4 до 68,7 року для чоловіків і з 72,8 до 73,7 років – жінок.
Проте в країні зберігається певна соціальна несправедливість
щодо якості життя і доступу до системи охорони здоров’я. Це
значною мірою зумовлено високим відсотком бідності. В найбільш несприятливому становищі опинилися групи мігран192
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тів та їх діти [902, с. 683]. Уряд намагається проводити політику здоров’язбереження на основі менеджменту, запроваджено заходи щодо справедливого розподілу лікарських засобів,
доступності традиційної медицини [647].
Основним суб’єктом політики у галузі охорони здоров’я
Республіки Парагвай є Міністерство охорони здоров’я і соціального забезпечення. Воно відповідає за фінансування і є
основним постачальником медичних послуг. Система охорони здоров’я змішана, сегментована, фрагментарна з обмеженою координацією.
Державний сектор включає Міністерство охорони здоров’я
і соціального забезпечення, Національний університет
Асунсьйона, Інститут соціального забезпечення; децентралізовані організації, систему медичних послуг для військових,
поліцейських, муніципальні і відомчі медичні послуги.
Страхування здоров’я, як це передбачає Інститут соціального
забезпечення та приватного страхування зосереджене переважно в місті Асунсьйоні й охоплює лише 17% економічно
активного населення.
Державний сектор несе відповідальність за надання
медичних послуг по всій країні. Приватний сектор включає
комерційні і некомерційні установи (приватні навчальні
лікарні та університети з неурядовими організаціями) [979].
В рамках стратегії боротьби з бідністю, уряд звільнив деякі
категорії населення від оплати медичних послуг [811].
У країні проводяться важливі реформи у рамках Національного плану розвитку, і зокрема в галузі соціального розвитку (2010–2020 рр.). Однак не всі пропозиції уряду дістали
нормативне закріплення, позаяк Національний конгрес не
підтримав деякі зміни. Нині уряд підтримує Національну
програму зниження серцево-судинних захворювань, Національний план охорони здоров’я молоді до 2021 р., Резолюцію
про політику охорони національного здоров’я до 2030 р.
[767]. Проводяться заходи щодо вакцинації, добровільного
донорства, піклування про літніх людей, догляду за породіллями і новонорадженими, залучення громадян до активного
фізичного відпочинку, набуває поширення волонтерство у
питаннях громадського здоров’я [768].
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В основу державної політики охорони здоров’я Республіки Перу з 2001 р. покладені Керівні принципи секторальної політики на період 2002–2012 рр. Вони визначили засади
модернізації сектора громадського здоров’я. У 2006 р. оновлена Книга здоров’я була опублікована як скоординований
національний план. Цей план спрямований на розвиток
потенціалу держави в управлінні галуззю: медичне страхування, прийняття економічно ефективних стратегій для
основних видів діяльності, поліпшення фінансування, створення системи моніторингу та оцінки, підвищення розширення участі громадян, координація заходів усіх зацікавлених сторін у системі охорони здоров’я. У 2009 р. був прийнятий закон про медичне страхування, який мав забезпечити
права кожної людини на набір послуг для різних хворобливих станів незалежно від статусу та фінансового забезпечення [977].
Державний сектор – це Міністерство охорони здоров’я і
регіональні бюро охорони здоров’я. Існує два типи національного страхування в державному секторі. Перший,
комплексне медичне страхування – охоплює громадян, які
проживають за межею бідності у сільських і міських районах,
як правило, вагітні жінки та чоловіки старше 17 років.
Другий, соціальне страхування, що покриває витрати працюючого населення і їх сімей. Зазвичай він забезпечує державних службовців, військових і поліцію. Для цього запроваджена державна соціальна програма до 2018 р. яка дає можливість охопити все працююче населення через систему страхування, надання субсидій і різного роду послуг.
Соціальне страхування забезпечує Управління Соціального медичного страхування. Це перша установа в Перу яка
просуває інвестиційні проекти в галузі охорони здоров’я,
через державно-приватне партнерство. Такі відносини регулюються нормативно-правовою базою, яка сприяє і забезпечує розробку інвестиційних проектів за участю приватного
сектора. Вона включає в себе різні правові, економічні та
фінансові інструменти, які дозволяють розподілити ризики у
контрактах і захистити сторони.
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В країні діє ряд програм, зокрема це скринінгова прогама
на виявлення і попередження ракових захворювань, програма підготовки медичних кадрів, програма комплексного
медичного мобільно-аварійного обслуговування, яка дозволяє всім людям, особливо з меншими економічними ресурсами, отримати допомогу своєчасно і якісно, ефективно і безкоштовно; національна система управління скаргами, що
працює за стандартами з надання персоналізованих послуг
громадянам, оцінки та перевірки скарг (програма дала мождивість залучити громадян до соціального конролю на національному рівні, що значним чином вплинуло на якіть роботи державних службовців), програма догляду і захисту літніх
людей від різних проявів насилля, запроваджена онлайн консультація. У країні проводяться кампанії і профілактичні
заходи спрямовані насамперед для підвищення резистентності організму до дії збудників грипу, вітряної віспи,
Лихоманки Дегне, вірусу Ебола і Зіка тощо [948].
У 2011 р. нова модель комплексної допомоги на основі
сімейної медицини була схвалена, у пакеті з рекламними,
профілактичними і відновлювальними послугами, згідно
життєвого циклу людини.
У 2013 р. прийняті декрети з покращення якості обслуговування та забезпечення лікарень медичним обладнанням,
надання додаткових медичних послуг, економічної політики
компенсацій медичному персоналу та державній службі
доставки. Що стосується інформаційно-профілактичних
заходів, для населення Перу, то слід відмітити, що на сайті
міністерства розміщена електронна медична бібліотека.
Також, помітним є той факт, що велика увага збереженню
здоров’я приділяється через проведення круглих столів і
наукових семінарів, повідомлень через теле і радіопередачі,
рекламу, пресу [762].
Східна Республіка Уругвай – одна з найбільш економічно
розвинених країн Латинської Америки. Тут прогрес у загальному медичному страхуванні розпочався в рамках структурної реформи 2008 р., спрямованої на зміни в моделі управління і фінансування. Фінансування передбачало два джерела
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підтримки: мережа приватних послуг громадської охорони
здоров’я, і заходи FONASA – фінансування обов’язкового
державного страхування, що є результатом податкової
реформи, охоплює соціальний сектор, гарантує захищеність
клієнтів, швидкість обслуговування та цілодобовий доступ до
послуг.
Основними рисами політики є універсальність, розмір
внесків, що відповідає доходам бенефіціарів, солідарність і
правова захищеність. Зростання державного бюджету дало
змогу збільшити соціальні витрати на фізичних осіб і соціальний захист. Пріорітетним напрямом стала підтримка
дітей та молоді. Політичний та соціальний діалог між декількома зацікавленими сторонами в процесі проведення медичної реформи сприяв поліпшенню фінансування. Церква відділена від держави з 1916 року. Однак, Міністерство охорони
здоров’я делегує певні повноваження до церкви.
Система охорони здоров’я Уругвай проходить через два
типи систем, державних і приватних. Державний сектор знаходиться у віданні Міністерства охорони здоров’я та адміністрації державного медичного обслуговування (ASSE) і ряду
інших відповідних установ, таких, як Департамент поліції і
збройних сил. ASSE забезпечує близько до 34% уругвайського населення з охопленням в той час як пов’язані з ними органи – близько 7% населення.
Приватний сектор складається в основному з приватних і
некомерційних медичних установ, які відомі як «Mutualistas»
і «Cooperativas».
У 2010 р. було прийнято рішення про поступовий перехід
до другого етапу реформ у сфері охорони здоров’я, що
передбачав розширення роботи FONASA, децентралізацію
державної служби охорони здоров’я і Національної ради з
питань охорони здоров’я, підписання контрактів з державними та приватними постачальниками, основні положення
яких здебільшого стосувалися послуг первинної медико-санітарної допомоги, пріоритетів у системі охорони здоров’я та
медичного обладнання [765].
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Після проведення реформи модель управління включає
механізми соціальної участі та контролю на різних рівнях
організації охорони здоров’я. Проведена реформа зменшила
соціальну нерівність. Вже у 2011 р. 65% населення оцінили
реформу як гарну [935, с. 270].
Уряд підтримує програми спрямовані на підтримку життєвого циклу людини, хронічних захворювань, пропаганди
здорового способу життя, підтримки навколишнього середовища і гігєни, діє програма спрощення послуг медичної галузі (наприклад, заповнення електронних карток про народження або смерть особи, отримання онлайн консультацій чи
онлайн запис до лікаря, запит на отримання рецепту, отримання результатів лаболаторних аналізів на власний а-mail,
оплата платних послуг онлайн), програму сексуального та
репродуктивного здоров’я [766].
До складу Боліварианської Республіки Венесуели входять близько сорока островів. З метою поліпшення роботи
галузі охорони здоров’я у 2006 р. була затверджена нова організаційна структура Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку. Це три офіси віце-міністрів, мережі закладів,
що надають медичні послуги, органи громадської охорони
здоров’я.
Стратегія політики охорони здоров’я реалізовувалася
послідовно в чотири етапи: перший етап передбачав налагодження взаємодії поліклінік у наданні первинної медичної
допомоги, перетворення місії в конкретні довгострокові і
короткострокові цільові показники діяльності; другий етап –
комплексну роботу діагностичних і реабілітаційних центрів,
передових технологічних центрів, і громадських консультацій, щоб забезпечити вільний доступ до технологій високої
якості, зміцнити потенціал і підвищити ефективність первинної мережі послуг; третій етап – заходи із поліпшення
мережі сільських лікарень, догляду за тяжко-хворими та
екстренних хірургічних втручаннь; четвертий етап – поліпшення роботи вузькоспеціалізованих центрів.
Національний план охорони здоров’я був розроблений
відповідно до Конституції Венесуели та керівних принципів,
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підходів, політики і стратегій Плану економічного і соціального розвитку країни на 2007–2013 рр. (національний проект
Симона Болівара) [574].
Уряд країни постійно намагається реформувати наявну
систему охорони здоров’я, зробити медичне обслуговування
доступним для всього населення. Система охорони здоров’я
має два типи лікувальних установ – державні і приватні.
Державні лікарні доступні всім громадянам країни на безкоштовній основі. Вони забезпечують загальний спектр
медичної допомоги, проте не можуть надати всі необхідні
медпослуги через брак медикаментів, висококваліфікованого
персоналу та необхідного обладнання. Економічні труднощі
призвели до того, що достатня кількість клінік, що знаходяться на держзабезпеченні, перебувають у занедбаному
стані. Гостра нестача медперсоналу особливо помітна в провінції, де далеко не кожному жителю доступна допомога спеціалізованого лікаря. Щоб вирішити дану проблему, уряд
Венесуели видав закон, який зобов’язує кожного випускника
навчального закладу (причому не тільки медичного) працювати два роки в селі за професією залежно від одержаної спеціальності. Але навіть такі заходи не вирішують проблеми
нестачі кадрів.
Приватний сектор клінік оснащений за європейськими
стандартами, але досить дорогий, так що до їх послуг вдаються лише громадяни Венесуели, які мають поліс страхування здоров’я, або заможні туристи.
Одним з істотних мінусів системи охорони здоров’я цієї
країни є слаборозвинена система швидкої допомоги, що
особливо помітно стає при дорожньо-транспортних пригодах. На дорогах Венесуели дуже велика ймовірність серйозно
постраждати не від самого ДТП, а від невчасно наданої допомоги.
Більшість проблем у системі охорони здоров’я зумовлені
не стільки економічним станом країни, скільки поганою
організацією медичної допомоги в громадах. Програма
Барріо Адентро (Barrio Adentro I-IV) спрямована на забезпечення віддалених від столиці районів кваліфікованим медич198
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ним персоналом, для чого були запрошені кубинські лікарі.
Вони лікують пацієнтів, живуть у громадах разом з найбіднішими жителями і беруть участь у підготовці венесуельських
медичних кадрів, працюють у клініках швидкої та першої
допомоги поряд з місцевими добровольцями. Завдяки дії цієї
програми медична допомога виявилася доступна двом третинам населення країни [575].
Крім залучення кубинських фахівців, Міністерство охорони здоров’я робить акцент на навчанні власних медпрацівників, багатьом місцевим жителям створюються необхідні
умови для вступу до медичних шкіл з наступним поверненням на роботу до громади.
Страхування у Венесуелі не є обов’язковим, але у зв’язку з
рівнем медицини і платністю всіх медпослуг воно постійно
рекомендується.
Незважаючи на поступовий розвиток системи охорони
здоров’я, місцеві жителі, особливо у віддалених районах, як і
раніше практикують нетрадиційні методи лікування.
Використовується траволікування, популярні нарковмісні
препарати, духовні практики тощо. Врачевателі, що використовують фітолікування, вважаються вельми визнаними і
користуються популярністю у туристів [331].
У 2014 р. прийнято закон про формування толерантного
ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з метою
подолання їх дискримінації; програму по використанню класичної музики для покращення розвитку плоду під час вагітності, у 2015 р. – проведені заходи по профілактиці інфекційних захіорювань, що передаються статесим шляхом.
У 2016 р. урядом Венесуели оголошено надзвичайний стан
у галузі охорони здоров’я, що спричинений відсутностю
лікарських засобів, предметів медичного призначення, погіршенням гуманітарної інфраструктури [720].
У державній політиці здоров’язбереження країн Південної
Америки можна виділити три основні напрями: профілактичні й оздоровчі заходи; автономність органів охорони здоров’я як особливого суб’єкта суспільних відносин у питаннях
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здоров’язбереження; налагодження ефективного управління
галуззю, зокрема планування і прогнозування.
Серед позитивів у розвитку системи громадського здоров’я
слід назвати: децентралізацію (Бразилія, Аргентина, Уругвай); залучення ЗМІ, громадськості, бізнесу, менеджерів до
діалогу в реалізації політики здоров’язбереження (Бразилія,
Аргентина); наявність мережі органів виконавчої влади, відповідальних за сектор охорони здоров’я (Венесуела, Аргентина); підготовку кадрів для медичних установ і осіб, які на
місцевому рівні можуть забезпечити виконання функцій здоров’язбереження (Аргентина); проведення профілактичних
заходів, надання автономії органам охорони здоров’я і їх
представництвам, налагодження ефективного управління
галуззю, планування і прогнозування роботи системи (Болівія); конституційне закріплення права на охорону здоров’я і
доступ до медичних послуг (Бразилія, Еквадор, Венесуела);
розробку і запровадження національних програм (Аргентина, Еквадор, Бразилія); великі інвестиції у галузь охорони
здоров’я, запровадження спортивної медицини, фізіотерапії,
реабілітаційних технік і вправ, спортивного харчування
(Еквадор); створення спеціального органу для реалізації політики здоров’язбереження (Еквадор, Аргентина, Ґаяна); ініціативність у питаннях запровадження політики здоров’язбереження (Еквадор, Чилі); практику надання дуже складних
хірургічних послуг у приватних закладах (Колумбія), міжнародну участь у питаннях політики здоров’язбереження
(Колумбія, Еквадор); залучення науковців, проведення
наукових конференцій, семінарів, круглих столів
(Аргентина, Гаяна, Перу); зміну моделі управління і фінансування, запровадження страхування і використання інформаційних мереж (Уругвай).
Країни експериментували із запровадженням національних програм і планів на різні періоди. Серед них короткострокові (Бразилія, Колумбія, Суринам) та довгострокові (до
2030 р. – Болівія, Гаяна, Парагвай). Більшість національних
програм були ініційовані урядом не так давно (Еквадор,
Чилі, Уругвай – 2011 р., Болівія, Парагвай – 2010 р.). Як і в
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попередній групі країн, успіх державної політики здоров’язбереження досягається тим, що вона є частиною соціальних
програм.
Для цієї групи країн характерне запровадження політики
організації донорства крові а також геріатричної політики за
всіма напрямами (психіатрія, кардіологія, ревматологія,
неврологія тощо).
У низці країн державна політика здоров’язбереження спирається на партнерські відносини. Зокрема, Аргентина експериментує з моделями співпраці, діалогом між політиками,
громадами і місцевим самоврядуванням, активно залучає
промоутерів, бізнес-структури, ЗМІ, менеджерів, громадян.
Ця країна запровадила національні програми на всіх рівнях
із взаємної співпраці та підтримки, кадрового забезпечення і
навчання персоналу для галузі охорони здоров’я і є лідером
за кількістю запроваджених програм і проектів.
Еквадор бере активну участь у міжнародних заходах щодо
охорони здоров’я та робить великі інвестиції у галузь. Багато
важливих питань щодо охорони здоров’я вирішує Рада сектора громадського здоров’я. Вона також є тим органом,
який підтримує зв’язок з населенням і залучає акторів до співпраці.
Загалом, Аргентина та Еквадор мають значні успіхи завдяки співпраці уряду з населенням у розвитку політики здоров’язбереження.
Майже одночасно уряди Болівії (2003-2006 рр.), Уругваю
(2008 р.) і Перу (2009 р.) почали розробку систем страхування,
а от страхування у Венесуелі не є обов’язковим. Всі країни
гарантують доступ до первинної медичної допомоги на безоплатній основі, інші послуги платні. Уряди піклуються про
деякі категорії громадян (державні службовці, моряки, поліція) і забезпечують їх безоплатною медичною допомогою.
Цікавим є досвід Болівії у делегуванні функцій Міністерства охорони здоров’я церкві, запровадженні громадського контролю за медичними послугами, використанні засобів
нетрадиційної медицини; Венесуели – у траволікуванні,
використанні нарковмісних препаратів і духовних практик,
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терапії пов’язаної з використанням музики та її елементів;
Гаяни – у запровадженні програми психологічної підтримки
здорових людей.
Проблеми, що впливають на громадське здоров’я є: залежність країн від гідрологічнх і метеорологічних явищ
(Аргентина, Еквадор, Колумбія, Ґаяна); високий рівнеь бідності, поширення різних форм насильства, нерівномірне
використання державних коштів, збільшення числа багатьох
хронічних захворювань (Бразилія, Суринам); внутрішні міграції, індустріалізація, глобалізація, внутрішній збройні конфлікти (Колумбія); недостатня кількість висококваліфікованого персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання, високі ціни на медичні послуги (Венесуела).
Південна Америка не може самостійно подолати несправедливий економічний порядок лише шляхом залучення іноземної допомоги. Політика протекціонізму, яка здійснювалася країнами континенту протягом останніх двохсот років,
призвела до поділу держав на багатші й бідніші, а це значним
чином ускладнює політику здоров’ябереження.
Економічні інтереси і політична стабільність, як і раніше,
визначають політику США у Південній Америці. Незважаючи на зміну форм і методів геополітичного контролю,
стратегія США щодо країн регіону незмінна – прагнення до
гегемонії. Якщо у першій половині XX ст. переважав відвертий політичний тиск з боку США і навіть воєнні інтервенції
в регіоні, то нині простежується більш м’який геоекономічний вплив під демократичними гаслами гуманітарної допомоги та розвитку партнерських відносин.

2.6. Моделі державної політики здоров’язбереження
у країнах Західної Європи
Такі країни Західної Європи, як Австрія, Бельгія, Франція,
Німеччина, Нідерланди, Люксембург, Швейцарія об’єднує
спільна риса – система фінансування охорони здоров’я
Бісмарка. У моделі Бісмарка значну роль відіграє наявність у
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державі обов’язкового медичного страхування. Держава законодавчим шляхом зобов’язує роботодавців брати участь у
фінансуванні медичної допомоги працівників, проте вони
покривають лише частину лікування, іншу ж частину працівники оплачують самостійно.
Єдине виключення становить Велика Британія розташована біля північно-західного узбережжя континентальної
Європи. Її система фінансування охорони здоров’я заснована
на моделі Беверіджа і фінансування охорони здоров’я здійснюється з державного бюджету та характеризується суттєвим
обмеженням ринкових відносин між лікарем і пацієнтом.
Надання медичної допомоги гарантується державою незалежно від соціального та майнового стану населення.
Державна система охорони здоров’я саме у Франції довела
свою ефективність. Д. Кон зазначає: «Мабуть, Францію
можна вважати зразком того, чого можна досягти в рамках
системи загального медичного страхування». Е. Кляйн називає французьку медицину «максимальним наближенням до
ідеалу з усіх існуючих систем» [487]. За результатами більшості порівняльних досліджень французька система охорони
здоров’я отримує вищий або один з вищих балів, а в рейтингу ВООЗ вона посідає перше місце. Результати опитувань
свідчать: французи більше, ніж громадяни інших країн
Європи, задоволені своєю системою охорони здоров’я.
Частково це обумовлено тим, що гібридний характер цієї системи дає змогу уникнути низку серйозних проблем, характерних для інших моделей охорони здоров’я. Почасти, однак,
причина полягає і в особливостях французького національного характеру. Так, дві третини опитаних висловили думку,
що якість одержуваної медичної допомоги не так важлива, як
загальний і рівний доступ до цієї допомоги. Це означає, що
французький досвід швидше за все важко було б запровадити в Сполучених Штатах, адже для американців характерна
менш егалітарна етика [487].
Численні та якісні лікарні, висококваліфіковані лікарі,
доступне кожному медичне обслуговування, обов’язкове
медичне страхування громадян, що дає можливість лікувати203
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ся за невисоку ціну, компенсує більшу частину витрат на
медикаменти, покриває рахунки за перебування у лікарнях
та медсестринський догляд за пацієнтами вдома, усе це
характеризує французьку модель охорони здоров’я, яка створювалася багато десятків років.
Фінансування цієї майже ідеальної моделі, з одного боку,
надходить із відрахувань від прибутків кожного працевлаштованого громадянина та підприємств, з іншого – із державної казни. Віднедавна до цього долучили надходження від
акцизних зборів на алкогольні напої і тютюнові вироби.
Водночас у Франції точаться дебати щодо надмірних
витрат та зростання дефіциту бюджету охорони здоров’я.
Однак така складна система спричиняє не лише витрати, а й
приносить чималі прибутки. Наприклад, велика кількість
літніх людей є цілком працездатними після лікування, а це
означає, що вони вигідні державі. У країні середня тривалість
життя громадян сягає 81 року [126].
Альтернативні способи медичного обслуговування, скажімо, лікування без госпіталізації, також стають дедалі поширенішими. Хоча державні лікарні, приватні клініки та благодійні медичні центри загалом задовольняють всі потреби
пацієнтів. Лікарні у Франції поділяються на державні та приватні, останні, у свою чергу, на комерційні та некомерційні.
Завдяки розвиненій системі медичного страхування доступ
до них забезпечується однаковою мірою, а між собою вони
відрізняються спектром медичних послуг [215]. Система соціального страхування становить близько 17% ВВП та включає
медичне, пенсійне забезпечення, страхування внаслідок
нещасних випадків на виробництві та соціальну допомогу на
родину [384].
Особливе місце у французській моделі посідає напрям збереження здоров’я. Політика уряду тут багатопланова.
Наприклад, у період з 2006 по 2011 рр. проводилися заходи
щодо профілактики і лікування людей залежних від ігроманії [733]. До 2017 р. виконується Програма з профілактики
вживання наркотичних речовин [828], до 2019 р. Національна
програма проти табакокуріння за трьома основними напря204
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мами: захист молоді та антиреклама тютюнових виробів,
заходи, щодо допомоги курцям припинити палити, тиск економчними методами на продаж тютюну [854]. Франція підтримала Європейський регіон ВООЗ з Плану « Європейський
План дій щодо скорочення шкідливого вживання алкоголю
на 2012-2020 роки», який був схвалений 53 державами-членами європейського регіону ВООЗ у вересні 2011 р. [829]. До
2019 р. реалізується План профілактики захворювань, викликаних UVA і UVB опроміненням [581], План охорони здоров’я і екологічного середовища. Виконанню його пунктів
уряд приділяє найбільшу увагу, адже переконаний, що здоров’я людини залежить від природнього середовища [736].
З 2015 р. проводяться профілактичні заходи з безпеки на воді
та навчання плаванню [569]. Цікавою є місія «Чисті руки
2016», спрямована на особисту гігієну і профілактику захворювань [778]. Діє План заходів до 2017 р. з лікування аутизму
із застосуванням трудо- і фізіотерапії [819].
У 2015 р. уряд Франції ініціював Закон про адаптацію до
старіння, який сприяє вирівнюванню умов, в яких знаходяться люди похилого віку, та покращенню якості їх життя, особливо тих, які потребують сторонньої допомоги [738].
Аналіз інформаційних ресурсів дає змогу зробити висновок, що Міністерством охорони здоров’я та соціального забезпечення ведеться інформаційно-профілактична робота
щодо застереження ризиків у повсякденному житті, побутових ризиків, правил поведінки у горах, на водоймах та під час
перебуванні у басейні, правил використання побутовою хімією та інших питань пов’язаних із здоров’язбереженням.
Значна увага приділяється охороні праці, психосоціальним ризикам на роботі, психічному здоров’ю і психіатрії,
профілактиці суїцидів. Також здійснюються заходи, спрямовані на здорове харчування і фізичну активність, сексуальне
здоров’я [760].
Реформа охорони здоров’я Австрії у новому форматі відбувається з 2013 р. Перший її етап розпочався із створення
нормативно-правової бази, на другому проведений аналіз і
зроблені рекомендації з амбулаторного лікування. Згодом усі
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заходи були спрямовані на високі результати та моніторинг.
Саме, останній допоміг виявити основні проблеми у системі
охорони здоров’я. Запрацювала нова Концепція первинної
медичної допомоги, де основним принципом було визначено
орієнтацію на пацієнта. Наступним кроком стала стратегія
збереження здоров’я відповідно до Договору Федерального
цільового управління.
З 2014 р. у відкритому доступі для користувачів-пацієнтів,
лікарень, сімейних лікарів, будинків престарілих, аптек працює комплексна інформаційна система ELGA яка дозволяє
отримувати результати лаболаторних даних, підтримувати
зв’язок з адміністрацією через інтернет. Такий метод роботи
суттєво покращує надання послуг всіма суб’єктами галузі [631].
Уряд Австрії вважає вакцинацію найдієвішим профілактичним заходом. Тому в 2016 р. запроваджено Австрійський
план вакцинації [807]. Пропаганда здорового способу життя і
профілактика ведуться за напрямами дотримання здорового
харчування через програму «Австрійська піраміда харчування» та запровадження вимог до сніданків у школах [790].
Уряд підтримує політику по профілактиці і виявленню
захворювань на ранніх стадіях у цієї вікової категорії [728].
З 1974 р. ефективним профілактичним заходом у боротьбі з
раковими захворюваннями є безкоштовний скринінг [974].
З 2008 р. ведеться робота з особами, що здатні до самогубств і
депресивних станів, адже показник самогубств в Австрії втричі перевищує загальні показники смертності [917].
Слід відзначити створення «гарячих ліній» для надання
консультацій і порад про першоу невідкладну допомогу, розміщення великої кількості відповідної інформації на урядових порталах та сайті Міністерства охорони здоров’я Австрії.
Наприклад, правильне застосування сонцезахисної косметики для дітей та дорослих [882], застереження для осіб з татуюванням у літній період [583], висвітлення лаболаторних аналізів і результатів досліджень про водні басейни, біля яких
можна відпочивати у літній період [567], поради із збереження продуктів харчування влітку тощо [954]. Як і уряд Франції,
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австрійський уряд вважає правильну гігієну рук найдієвішим
заходом у профілактиці ріхних інфекцій. У 2015 р. Міністерством було проведено низку семінарів та лекцій про дієвість цього найпростішого методу [920].
Серед особливостей політики здоров’язбереженн варто
відзначити запроваджений у 2013 р. проект «Оцінка впливу
на здоров’я». Його мета виявити вплив на здоров’я людини
через різні сектори і політики, такі як: освіта, транспорт, економіка, ринок праці, екологія, інфраструктура тощо. На
основі зібраних даних планується виробити рекомендації в
рамках програми «Здоров’я у всіх аспектах політики» [650].
Варта уваги протирадіаційна політика. Міністерство взяло
під свою відповідальність радіаційний контроль продуктів
харчування, контроль за розповсюдженням радіофармапрепаратів, медичну оцінку тонізуючих і онізуючих препаратів,
радіаційну гігієну [915, 636].
Система охорони здоров’я Німеччини є однією з найважливіших сфер, яка підтримується політиками. Федеральне
Міністерство охорони здоров’я несе повну вадповідальність
за розробку законів, проектів, програм і адміністративних
заходів для роботи галузі. Хоча формально право законодавчої влади має Бундестаг, федеральне Міністерство охорони
здоров’я і Федеральна Рада є ключовими політичними акторами у політиці охорони здоров’я. Закон і політика визначають певні рамки компетенції кожного з них [547].
На початку 2016 р. спеціалістами галузі було проведене
дослідження, що включало інвентаризацію програм для здоров’я німців, їх значення для медико-санітарної допомоги і
отримані результати від їх використання. Результати дослідження обговорюватимуть в технічному діалозі з лідерами в
галузі охорони здоров’я, політиками, посадовими особами та
експертами, щоб розробити конкретні заходи. Адже дослідження показало, що деякі комп’ютерні програми пропонують безліч додатків, наприклад, для самодисципліни, дотримання розпорядку дня та дотримання режиму лікування,
профілактики і зміцнення здоров’я. Грунтовні докази переваг таких програм відсутні. Але є деякі ознаки того, що елек207
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тронні додатки можуть справити позитивний вплив на збільшення фізичної активності, коригування раціону харчування і контролю ваги. Дослідження триватимуть і надалі.
Ініціатори експерименту прагнуть зробити використання
електронних додатків буденною справою, яка приносила б
користь для здоров’я. Для цього необхідно провести певні
технічні доопрацювання, наприклад, з етичних питань і конфіденційності, а також правового забезпечення – прийняття
відповідного закону для розмежування використання медичних приладів і електронних додатків [707].
У 2015 р. Німеччина запровадла електронну картку здоров’я, яка містить електронні записи – фото, прізвище, ім’я,
родинні звя’зки, особливості стану здоров’я пацієнта та страховку. Картка може бути використана лікарями при екстремальній ситуації, для чого рекомендується вносити дані про
можливі алергії, хронічні захворювання, групу крові, зараження інфекційними захворюваннями. Така інформація
значно скорочує час лікарів, особливо коли пацієнт у непритомному стані [611].
Німецька система охорони здоров’я вирішує і питання
біженців. Слід визначити, що реакція уряду на цю проблему
була миттєвою. Інформаційна підримка профілактичних
заходів дала змогу кожному біженцю отримати необхідну
допомогу. По-перше, всі біженці мають право на першочерговий огляд і обстеження. По-друге, особлива увага приділяється вагітним жінкам. По-третє, уряд ініціював профілактичні щеплення для всіх вікових груп. По-четверте, міністерство взяло під опіку неповнолітніх біженців. А головне – на
інформаційному порталі міністерства була розміщена
інформація для біженців англійською, німецькою, пушту,
арабською, курдською мовами як для тих, хто потребував
медичної допомоги так і для здорових [648].
У 2015 р. вступив в дію Закон про зміцнення здоров’я і пропаганду здорового способу життя. Він спрямований на зміцнення співпраці між соціально орієнтованими установами і
муніципалітетами у сфері профілактики та зміцнення здоров’я для всіх вікових груп у багатьох сферах життя. Профі208
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лактика та пропаганда здорового способу життя повинні мати
місце в кожній родині, на роботі та навчанні. За допомогою
закону та роведення додаткових скринінгових тестів у дітей,
підлітків і дорослих, будуть розроблені важливі кроки, щоб
усунути прогалини вакцинації у всіх вікових групах [832].
Забезпечення прав пацієнта є головним завданням політики здоров’язбереження. Закон про права і обов’язки пацієнтів
набув чинності 26 лютого 2013 р. Він повністю узгоджений із
цивільним і страховим законодавством. Уряд дбає про прозорі відносини між пацієнтом і системою охорони здоров’я. Це
завдання покладено на Інститут якості та ефективності в охороні здоров’я. Уряд сам ініціював участь громадян у роботі
системи охорони здоров’я після реформи 2007 р. Для цього
залучилися всі, хто прагнув змінити роботу галузі, незалежно
від професії, віку чи досвіду [815].
Важливе значення має прийняття закону на виконання
умов Директиви 2014/40/ЄС щодо посилення контролю за
тютюном. Серед найбільш очевидних нововведень – запровадження графічних попереджень про шкоду паління на
упаковках тютюнових виробів та заборона сигарет із ароматизаторами [904] .
Разом з Міністерством економіки ведеться активний фармацевтичний діалог. Уряд занепокоєний виготовленням,
якістю і безпекою вживання ліків, особливо при поєднанні
декількох препаратів [471].
Німеччина бере активну участь у вирішенні питань здоров’язбереження у планетарному масштабі. Вона надає допомогу в рамках форуму G7 у 2015 р. США, Великобританії,
Франції, Італії, Японії, Канаді і ще 76-и країнам світу [958].
Важливим питанням для політики здоров’язбереження є
створення моделі піклування. Німецький Бундестаг схвалив
урядовий законопроект з реформування сестринської професії. Відтак догляд за людьми похилого віку, немовлятами,
пацієнтами, що потребують реабілітації, тяжкохворими
здійснює спеціально навчений персонал. Закон дає можливість півищити роль медсестринської роботи, якість і професіоналізм самого догляду [649].
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Сучасна екологічна політика Німеччини підпорядкована
чотирьом принципам. Перший принци винуватця, згідно з
яким суб’єкти, що заподіяли шкоду довкіллю, мають відшкодувати збитки у повному обсязі, а отже, в їх інтересах не
допускати виникнення такої шкоди. Другий принцип – профілактика, що покликана зміцнювати екологічну свідомість.
Третій – співпраця усіх акторіва у сфері екологічної політики,
четвертий – інтеграція екологічної політики в усі інші сфери.
Державні заходи з охорони природи у поєднанні зі зростанням екосвідомості населення сприяли значному покращенню екологічної ситуації у Німеччині протягом останніх
десятиліть. Деякі екологічні покращення стали наслідком
об’єднання Німеччини, адже майже усі об’єкти важкої і хімічної промисловості колишньої НДР були замінені екологічно
чистими виробництвами.
У громадянському суспільстві досягнуто консенсусу з
питань екології. Наприклад, переважна більшість політичних партій Німеччини у своїх програмах визнають пріоритетність охорони природи. Щоправда у деяких ключових
питаннях, зокрема використанні атомної енергії, їхні погляди відрізняються [168].
Цікавий підхід до політики здоров’язбереження запроваджений урядом Бельгії. Зокрема, міністр охорони здоров’я і
соціальної політики Меггі де Блок відзначила, що такі реформи, які були запроваджені до 2016 р. більше країні не потрібні, позаяк не пристосовані й не адаптовані до умов XXІ століття. Ідея уряду полягає у поєднанні зусиль профспілок,
робітничих фондів і соціальних служб у розробці правил і
рекомендацій з охорони праці. В їх основі будуть виключно
профілактичні заходи. Адже, на думку уряду, багато захворювань людини набуті нею саме на работі. Тому необхідно
покращувати умови праці бельгійців і трудове законодавство [875].
З 2015 р. уряд працює з фармацевтичною промисловістю і
підтримує дослідницьку діяльність у пошуках нових методів
лікування. Найбільші світові компанії Johnson & Johnson,
Janssen Pharmaceutica: JLINX, Sanofi були залучені для ство210
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рення інкубатора співробітництва. Модель таких стосунків
передбачає підтримку і заоохочення маленьких компаній, які
починають свою діяльність у сфері розробок спрямованих на
збереження здоров’я і нові методи лікування. Нова ініціатива
сприятиме розвитку нових наукових моделей співробітництва в секторі громадського здоров’я [719].
Уряд Бельгії намагається убезпечити населення від можливої ядерної небезпеки. Після терористичних атак 2016 р.
Міністерством внутрішніх справ разом з Міністерством соціальної політики і охорони здоров’я було розроблено план
першочергових заходів на випадок ядерних вибухів. Робоча
група з ядерних питань прийняла пропозицію щодо розповсюдження йодованих пігулок серед населення як профілактичного засобу [605].
Основна мета Міністерства охорони здоров’я, соціального
забезпечення та спорту в Нідерландах – підтримувати людей
здоровими якомога довше і реабілітовувати хворих якомога
скоріше. Міністерство також намагається підтримувати
людей з фізичними вадами і психічними розладами, залучати їх до соціально активного життя.
Людей заохочують вести здоровий спосіб життя: більше
займатися фізичними вправами, утримуватися від паління,
алкоголю і дотримуватися норм здорового харчування.
Велику увагу міністерство придіяляє спорту. На думку уряду,
спорт зміцнює здоров’я, забезпечує соціальні контакти і
сприяє саморозвитку. Тому «спортивна місія» міністерства –
зробити спорт доступним для всіх.
Спільно з медичними страховими компаніями, постачальниками медичних послуг та службою організації пацієнтів
міністерство гарантує, що сьогодні є все для того, щоб пацієнти змогли зробити свій вибір [775].
Досвід Нідерландів показав, що існують питання які
потребують термінового вирішення. Наприклад, насильство
в сімї щодо дітей [724], переривання вагітності на пізніх термінах [794], продаж електронних сигарет особам до 18 років
[570]. У 2016 р. уряд фінансує програму боротьби із сексуальним насильством [969]
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Національна програма з профілактики запроваджена у
2014 р. Вона об’єднує зусилля шісти міністерств, муніципалітетів, бізнесу та громадських організацій і спрямована на
роботу з учнями у школах, зокрема щодо запобігання діабету, надмірній вазі, палінню, вживання алкоголю, депресіям і
гіподинамії. Програма також спрямована на профілактику
захворювань на робочому місці. Забезпечення працівників
належними умовами роботи, ознайомлення їх з небезпеками
на виробництві та правилами надання невідкладної медичної допомоги, що значно може підвищити рівень здоров’я [788].
У Швейцарії Федеральне управління громадського здоров’я є частиною Федерального департаменту внутрішніх
справ. Останній відповідальний за громадське здоров’я, розробку національної політики в галузі охорони здоров’я, а
також представляє інтереси Швейцарії в міжнародних організаціях та в інших країнах [637].
Загалом система охорони здоров’я Швейцарії має дуже
високі показники, проте 2013 р. Федеральна рада підтримала
стратегію Здоров’я-2020. 36 заходів визначені у всіх сферах
охорони здоров’я на підтримку якості життя, збільшення рівності серед громадян у доступі до медичних послуг і підвищення прозорості у стосунках між владою і пацієнтами [532].
Уряд Швейцарії підтримує роботу видавництва «Спектри», що надає інформацію про профілактику і заходи із зміцнення здоров’я. Один з основних напрямів видавництва
пошук і налагодження співпраці з політичними акторами і
посередниками у сфері соціальних послуг [795].
Проблемою для країн Центральної Європи останнього
часу є вимушені переселенці і біженці. Не виключення цьому
є і Швейцарія. Уряд змушений був запровадити Національну
програму по питанням міграції і охорони здоров’я до 2017 р.
[789]. Враховуючи великі показники хворих на Деменцію
(стійке порушення когнітивних функцій в результаті органічного ураження мозку) урядом запроваджено Національну
стратегію по подоланню і профілактиці цієї недуги до
2019 р. [783].
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Уряд, піклується питаннями променевої терапії і безпечної медичної діагностики [872], науково-дослідними об’єктами і ядерною медециною [880], впливом радіації [802],
навчанням і інформуванням у сфері радіаційного захисту
[881], радіаційними речовинами [870], моніторингом природнього середовища на предмет виявлення підвищеної радіації
[895], радоновою безпекою, [873] впливом шуму на людину
[645], наслідками постійного користування мобільними телефонами а також користування солярієм [962].
У Люксембурзі міністр охорони здоров’я відповідає за
реалізацію політики охорони здоров’я. Основна його місія –
визначення і реалізація державної політики в галузі, контроль за виконанням санітарних законів і правил, нагляд за
медичними закладами і службами [761].
Серед основних політичних рішень, прийнятих за останні
роки, можна назвати Програму уряду 2013 р. «Екстракт Здоров’я». Запропонована Міністерством охорони здоров’я програма визначила здоров’я людини найвищою цінністю, основою життя людей і відповідно об’єктом політики. Всі цілі,
визначені у Програмі, мають досягатися у взаємодії і співпраці політичних акторів, громадськості та бізнесу.
Політика охорони здоров’я спирається на чітко сформульовані цінності, такі, як універсальність, доступ до якісної
медичної допомоги, справедливість і солідарність.
В основі Програми можна виділити дві ідеї. Перша: якщо
змінюється суспільство, то необхідно змінювати і систему
охорони здоров’я. Наслідки фінансової кризи, старіння населення, швидкий розвиток технологій і нові види загроз для
здоров’я людини є серйозними проблемами, тому необхідно
підвищувати ефективність усієї системи охорони здоров’я.
Друга ідея – знайти рівновагу між гарантією загального
доступу до послуг охорони здоров’я, якістю медичних послуг
відповідно до прогресу медицини і дотриманням бюджетних
обмежень.
В рамках Програми уряд у співпраці з Національним фондом охорони здоров’я взяв зобов’язання досягнути визначених цілей уникаючи при цьому дублювання, розробляти і
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впроваджувати стратегії на майбутнє в середньостроковій і
довгостроковій перспективі для сектора охорони здоров’я,
залучати інвестиції. Критерії позитивних результатів – зміцнення здоров’я через профілактику захворювань, догляд і
реабілітація, комплексний підхід через реалізацію принципу
здоров’я в усіх політиках [853].
Загалом уряд підтримує 13 програм. Наприклад, Стратегія
в галузі боротьби з наркотиками розрахована до 2019 р., яка
на думку уряду, зробить великий внесок у досягнення високого рівня захисту громадської безпеки та соціальної згуртованості [820].
З 1990-х років уряд Люксимбуругу проводить політику
реструктуризації та модернізації медичної інфраструктури.
Вона охопила модернізацію всіх інформаційних систем, баз
даних, сайтів лікарень, роботу реабілітаційних центрів, дала
змогу побудувати нові лікарні та забезпечити їх сучасним
обладнанням [779].
Пріорітетним напрямом уряду є політика у сфері психічного здоров’я. Уряд виходить з рекомендацій ВООЗ у тому,
що здоров’я – це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або
фізичних вад, що психічне здоров’я – це стан, який сприяє
найповнішому фізичному, розумовому та емоційному розвитку людини. З огляду на фінансову кризу, особисті невдачі та переживання, стреси на роботі уряд Люксимбургу намагається вести політику «пом’якшення стресів» різного характеру [827].
Що стосується конкретних захворювань, то у 2015 р. запущена Програма профілактики недоумства. Її мета – уповільнити або запобігти прогресуванню хвороби шляхом комбінації різних превентивних заходів. Серед основних завдань
були визначені: діагноз на ранній стадії, програма профілактичних заходів, співпраця пацієнта і лікаря, котроль результатів лікування. Програма також передбачає супровід пацієнта протягом багатьох років для його соціальної адаптації,
навчання пацієнта самостійно управляти своєю хворобою в
повсякденному житті [852].
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Період 2006–2010 рр. для країни характеризувався значним спалахом захворювань на ВІЛ/СНІД, тому Міністерство
охорони здоров’я розробило стратегію і план дій.
Відповідальним за проведення заходів був Комітет контролю
за ВІЛ/СНІД. Ініціатива Міністерства охорони здоров’я та
Міністерства освіти і професійної підготовки полягала у зібранні інформації і профілактичній роботі в школах. До акції
було залучено центри планування сім’ї, вчителів, Червоний
Хрест, відділи шкільної медицини Управління охорони здоров’я. Також, заходи проводилися в місцях відпочинку молоді [825].
Уряд є ініціатором запобігання палінню. Низка заходів
мають за мету перешкодити першій спробі паління, обмежити доступ до тютюну, заборонити рекламу тютюнових виробів, підвищити обізнаність громадськості про ризики вживання тютюну й впливу тютюнового диму, захистити некурців тощо [834].
З 2011 р. за підтримки політичних і громадських організацій стартував національний план дій по залученню населення до вживання корисних продуктів, здорового способу
життя, культури правильного харчування і підвищення
фізичної активності усіх вікових груп [857].
У липні 2014 р., уряд затвердив національний план
боротьби з раком до 2018 р., який включає 73 заходи й охоплює сектори державного управління, зміцнення здоров’я,
профілактики і раннього виявлення, діагностики, лікування,
підтримки і реабілітації, ресурсів для охорони здоров’я,
захисту прав пацієнтів під час досліджень [824].
В країні щеплення не є обов’язковими, але вони рекомендуються [968].
У даній групі Люксембург – третя країна, яка приділяє
велику увагу радіаційній безпеці в межах політики здоров’язбереження. Уряд ініціював два проекти акцентом на
поінформованість громадян про можливі випадки ядерної
небезпеки, координацію дій при надзвичайних ситуаціях
такого характеру, розповсюдження інформаційних листівок
тощо [871].
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Для всіх розглянутих країн у системі громадського здоров’я є проблема, яку сьогодні намагаються вирішити політики, але яка лежить в площині культури і релігійних вірувань, – жіноче обрізання. Воно поширене у багатьох країнах
світу, особливо в Африці та деяких мусульманських країнах
Азії. Процедура викликає суперечливі оцінки. З одного боку,
вона традиційна в ісламі, а з іншого – загрожує здоров’ю.
Починаючи з кінця XX століття багато зусиль Всесвітньої
організації охорони здоров’я та Фонду населення ООН було
спрямовано на припинення або обмеженя цієї процедури.
У країнах ЄС жіноче обрізання однозначно класифікується як заподіяння умисних тілесних ушкоджень і є кримінальним злочином. У Бельгії, Данії, Великобританії, Італії,
Норвегії, Австрії, Швеції та Іспанії існують спеціальні закони,
що забороняють жіноче обрізання. Відомі випадки кримінального переслідування у Франції, Італії та Іспанії. Однак це
не зупиняє віруючих, і цей обряд проводиться за межами ЄС.
Тому при поверненні таких пацієнтів лікування лягає тягарем на систему охорони здоров’я європейських країн [242].
Адже проводиться операція в антисанітарних умовах, без
участі лікаря і застосування анестезії, тому під час і після
втручання у жінки може виникнути цілий ряд ускладнень:
розвиток больового шоку; інфекції сечовивідних шляхів та
внутрішніх статевих органів, що призводять до утворення
спайок і безпліддя; порушення нормального перебігу пологів, підвищений ризик смерті новонароджених; психологічна
травма, розвиток депресій, неврозів [539].
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії об’єднує чотири історичні провінції: Англію,
Північну Ірландію, Шотландію та Уельс. Три з цих країн
мають національні уряди з різним ступенем повноважень,
розташовані у Белфасті, Единбурзі та Кардіффі, відповідно.
Зі Сполученим Королівством асоційовані Коронні володіння,
хоча вони й не є його частиною конституційно. Сполучене
Королівство має 14 Заморських територій.
В Англії за стан громадського здоров’я відповідає Департамент охорони здоров’я який співпрацює з 27 установами [609].
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До складу Департаменту входять міністр охорони здоров’я, Державний секретар з питань охорони здоров’я,
Парламентський заступник держсекретаря з питань охорони
здоров’я (відповідає за такі напрями політики: міжнародна
співпраця і зв’язок з ЄС, допомога мігрантам, підтримка фондів, що займаються профілактикою і виявленням ракових
захворювань, фармакологічна промисловість, впровадження
нових лікарських засобів та медичних технологій, підтримка
наукових розробок і їх впровадження, донорство, стандарти і
умови праці, судові процеси та ін.) [813], Парламентський
заступник держсекретаря з питань охорони громадського
здоров’я та інновацій (відповідає за: проведення дій при
надзвичайних ситуаціях, імунізацію та попередження інфекційних захворювань, профілактику вживання тютюну, алкоголю, наркотиків, проведення заходів на зниження ожиріння
і залучення до фізичної активності, піклування про безпритульних, здоров’я дітей та шкільних медсестер, сексуальне
здоров’я, роботу служб охорони здоров’я у виправних установах, кібер-безпеку, розробку та впровадження технологій,
дослідження у галузі репродукції людини та ембріологї,
геноміці, проведення експериментів з протимікробними препаратами, участь у заходах з подолання глобальних проблем,
що загрожують здоров’ю) [814], Парламентський заступник
держсекретаря з питань громадського здоров’я та догляду
(відповідає за: первинну медичну допомогу, у тому числі
роботу стоматологічного сектора, фармації та офтальмології,
геріатричний напрям, опікунство, роботу профспілки
медичних працівників) [812].
Політика здоров’язбереження розвивається за 17 напрямами: профілактика ракових захворювань; зміцнення та збереження здоров’я громадян, що знаходяться на оплачуваних
громадських роботах; збереження здоров’я дітей; соціальна
допомога; практика з догляду за хворими у різних станах;
догляд в останні години і дні перед смертю пацієнта; профілактика деменції; виявлення факторів ризику і причин їх
розвитку, їх усунення чи корекція у показниках громадського здоров’я; профілактика вживання алкоголю; соціальна
217

Розділ 2. Зарубіжний досвід реалізації політики здоров’язбереження

адаптація; санітарно-епідеміологічна робота; продовження
життя людини; соціально-психологічна допомога; пенсійне
забезпечення; безпека пацієнтів; профілактика ожиріння і
запровадження здорового харчування; профілактика куріння; моніторинг ефективності роботи Національної служби
охорони здоров’я [529].
Місія Департаменту охорони здоров’я полягає у покращенні здоров’я і соціального благополуччя народу Північної
Ірландії. Для цього урядом запроваджуються програми з
залученням урядових організацій щодо поліпшення здоров’я
і добробуту населення і скорочення нерівності. Програми
включають заходи по залученню громадян до участі у заходах по зміцненню здоров’я, у тому числі через освіту з метою
вироблення здоров’язбережної поведінки.
В основі програм бізнес-план, що має три основні бізнесфункції: охорона здоров’я і соціальне забезпечення (політика
і законодавство у медичній галузі, хірургії та сфері надання
медичних послуг); громадське здоров’я (політика і законодавство щодо зміцнення та збереження здоров’я); громадська
безпека (політика і законодавство щодо діяльності аварійнорятувальних служб, нагляду та контролю у сферах пожежної
і техногенної безпеки).
У 2009 р. Департамент підготував рамковий документ
який визначив правові і організаційні засади взаємодії, права
і обов’зки акторів політики громадського здоров’я. В установленому законодавством порядку та у межах повноважень
Департамент взаємодіє з ключовими бізнес-групами зокрема:
група ресурсного забезпечення і менеджменту, група політики громадського здоров’я, група соціальної роботи і
Управління головного лікаря. Їм підпорядковані Головний
санітарний лікар, Управління соціальних послуг, Управління
догляду і акушерства, стоматологічний і фармацевтичний
сектори [539].
Департамент охорони здоров’я відповідає і за ліквідацію
наслідків надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальні та
інші невідкладні роботи, відновлювальні роботи, засоби протипожежного захисту і пожарну безпеку, а також соціальне і
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пенсійне забезпечення працівників аварійно-рятувальних
служб [866].
Уряд використовує всі інструменти як способи залучення
основних гравців до взаємодії з владою, політичного і громадського життя держави. Для цього Департамент охорони
здоров’я проводить конкурси на заміщення вакантних посад
для осіб, які будуть працювати у сфері покращення та популяризації громадського здоров’я [617].
Закон про Північну Ірландію 1998 р. вимагає від Департаменту охорони здоров’я виконання покладених на нього
функцій і обов’язків з метою належного дотримання принципів рівності і доступності медичних послуг для осіб різних релігійних вірувань, політичних поглядів, расової групи,
віку, сімейного стану або сексуальної орієнтації без шкоди
заподіяння їх життю та здоров’ю та врахування їх потреб і
інтересів [616].
У 2009 р. в рамках реформ охорони здоров’я і соціального
забезпечення в Північній Ірландії створено Агентство громадського здоров’я. Це велика багатопрофільна організація
що здійснює функції із забезпечення збереження і укріплення здоров’я населення, проведення соціально-гігієнічного
моніторингу захворювань, епідеміологічного нагляду та біологічної безпеки, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності, боротьби з епідеміями та стратегічного управління з питань громадського здоров’я [863].
Агентством громадського здоров’я було впроваджено Стратегічну рамкову програму, що формує контекст, бачення, принципи, пріоритети системи громадського здоров’я до 2023 р.
[744]. Проводяться заходи пропаганди здорового способу
життя і протидії тютюнопаління [956], вживання алкоголю і
наркотиків [548], профілактики ожиріння [801], збереження
сексуального здоров’я і покращення емоційного і соціального благополуччя [897], психокорекційні заходи із групами суїцидального ризику [916], виявлення ракових захворювань
органів та тканин спричинених UV-випромінюванням [905].
У 2007 р. урядом Шотландії запроваджений Національний план дій з реформування охорони здоров’я. В його осно219
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ві враховані три головні складові: формування державної
політики охорони здоров’я в центрі якої людина з її потребами; визнання природного невід’ємного і непорушного права
на охорону здоров’я; зниження ступеня нерівності до якісних
медичних послуг [936].
З метою створення єдиної системи громадського здоров’я,
моделі організації взаємодії між медичними закладами і місцевими органами у тому числі з вимогами до виконання
Міжнародних медико-санітарних правил у 2008 р. був прийнятий закон про громадське здоров’я [862]. Закон був
надзвичайно важливим і вчасним, адже за прогнозами фахівців протягом наступних 10 років частка користувачі медичних послуг збільшиться більш ніж на 25%, а до 2033 р. число
людей старше 75 років на 60%. Облік тенденцій і наслідків
демографічного старіння показують, що протягом наступних
20 років витрати на охорону здоров’я і соціальне забезпечення збільшаться більш ніж на 70% [541].
У 2011 р. уряд представив Концепцію стратегії підвищення якості і збільшення доступності медичних послуг. Бачення
шотландського уряду полягає у тому, що до 2020 р. кожен
повинен мати можливість отримати все необхідне для того
щоб прожити довге і щасливе життя. Це стало можливим завдяки поєднанню на рівні громади первинної медичної допомоги та соціальних послуг, проведення профілактичних
заходів, прогнозуванню, співпраці державного сектора з населенням, співробітництву з неурядовими організаціями [530].
Як показує досвід така модель є ефективною. Вона сприяла
подоланню кризи довіри до влади, підвищенню основних
показників здоров’я населення [535].
Уряд Шотландії був оновлений у 2016 р. До складу Міністерства охорони здоров’я і спорту входять Секретар Кабінету Міністрів з питань охорони здоров’я та спорту Шотландії
(відповідає за систему страхування, догляд, психічне здоров’я, здоров’я матері і дитини, стоматологічний сектор, соціальну інтеграцію, реалізацію національних програм і стратегію громадського здоров’я до 2020 р., менеджмент і управління медичним персоналом, первинну медичну допомогу, про220
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філактику вживання алкоголю, наркотиків і паління) [892];
Міністр охорони здоров’я і спорту який має контрольнонаглядові повноваження з надання послуг по догляду і встановлення опікунства, здоров’я матері і дитини (за винятком
психічного здоров’я), збереження здоров’я (включаючи спортивні заходи) [894]; Міністр з питань психічного здоров’я (відповідає за надання у державних і приватних психіатричних
закладах безоплатної діагностичної, консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги в амбулаторних і стаціонарних умовах; вирішення в установленому законом порядку
питань опіки та піклування щодо осіб, які страждають на
психічні розлади; захист прав, свобод і законних інтересів
осіб, які страждають на психічні розлади; створення мережі
психіатричних закладів та організацію надання психіатричної допомоги) [893].
Здоров’язбережна політика Уельсу була розпочата у
1999 р. з запровадження пілотної програми «Здорова школа».
Програма дозволила змінити шкільне середовище і запровадити здоров’язбережні технології виховання і навчання у
шкільну освіту. Розробка та реалізація моделі співпраці педагогів, батьків, учнів дала можливість уряду реалізувати головну мету – створення умов для самореалізації та самоактуалізації особистості учня, відповідно до його здібностей, інтересів та соціального замовлення суспільства, а також збереження його фізичного, психічного і соціального здоров’я і
благополуччя.
У 2011 р. програма запрацювала за новою схемою і була
націлена на дошкільну здоров’язбережну підготовку. До
організації і проведення програми залучено понад 575 організацій, які працюють в рамках дошкільної і шкільної підготовки [975].
З 2010 р. за ініціативи Агентства з харчових стандартів змінено законодавств про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів [949] і запроваджено чотирьохрівневу
програму боротьби із зайвою вагою: профілактичні заходи із
залучення державних і громадських організацій; послуги
ранньої корекції; допомога лікарів-дієтологів і інструкторів з
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лікувальної фізкультури або фітнесу при лікуванні легких
ступенів ожиріння; спеціалізовані медичні і хірургічні послуги [952].
У 2013 р. запроваджена програма розвитку фізичної культури і спорту. Забезпечення ефективної координації діяльності органів влади, спортивних і громадських організації,
ЗМІ позитивно вплинуло на систему перехресних зв’язків між
акторами [950]. Уряд реалізує програми та проекти для жінок
від 18 років по народженню і вигодовуванню дітей раннього
віку, пропонує свою підтримку у проведенні догляду, наданні соціальних пільг для малозабезпечених сімей, забезпеченню раннього розвитку і здорового харчування дитини [704].
Brexit Великобританії про вихід з Євросоюзу негативно
відзначився на системі громадського здоров’я Уельсу. Уряд,
прогнозуючи наслідки історичного референдуму, стан економіки і геополітичне положення країни ухвалив програму і
пакет законів до неї. Програма уряду Уельсу розрахована на
термін з 2016–2021 рр. і націлена на підтримку економіки,
соціальне забезпечення населення, боротьбу з екстремізмом і
забезпечення безпеки, підтримку молоді, створення нових
робочих місць, збільшення інвестицій в інфраструктуру,
створення умов для бізнесу і залучення інвесторів, скорочення викидів парникових газів, збереження водних ресурсів,
переробку і зведення до мінімуму органічних відходів, підтримку і запрвадження інноваційних енергетичних проектів.
У програмі відмічається, що в основі всіх амбіцій уряду
лежить усвідомлення цінності здоров’я людини, і виконання
намічених планів можливе лише за умови здорового населення Уельсу. Мета уряду впровадити здоровий спосіб життя
через реалізацію різного роду програм і зосередити увагу на
здоров’ї в центрі всіх політик. Уряд вважає необхідним орієнтуватися на потреби сучасного суспільства, зміцнювати партнерські зв’язки, покращувати якість медичних послуг, застосовувати інноваційні методи лікування, враховувати інтереси медичного персоналу і пацієнтів.
Програма передбачає зміни в освіті. Головна увага відводиться здоров’язбережним складовим таким як робота з
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сім’ями, психологічна підтримка та догляд за дітьми, запровадження техніки «розумного покарання» для дітей.
Також, у програмі передбачені заходи реабілітації і догляду за ветеранами Збройних сил Уельсу.
Модель державної політики здоров’язбереження передбачає залучення на добровільних засадах громадян і волонтерів.
Мета полягає у зміні вектору відносин між третім сектором і
урядом, що дасть можливість з новою силою генерувати ідеї у
систему громадського здоров’я і допомогти майбутнім поколінням по-іншому підходити до нової цілісної системи знаннь
у вирішенні питань здоров’язбережного значення [924].
Концепцію національного суспільства уряд розглядає, як
засіб збереження культурної ідентичності і засіб входження
до економіки наступного століття. У 2016 р. до Національних
зборів Уельсу був внесений законопроект – Білль про громадське здоров’я. Законодавство, на думку уряду, може бути
одним з найпотужніших інструментів у відповідь на небезпеки, що загрожують здоров’ю. Білль є нормативною основою
побудови і розвитку системи законодавства громадського
здоров’я та започаткування традиції здоров’язбереження.
Законопроект об’єднує цілий ряд практичних заходів щодо
поліпшення і збереження здоров’я. Він зосереджений на формуванні соціальних умов, які сприятимуть формуванню соціальної здоров’язбережної компетентності громадян [951].
Велика Британія має бачення того, як розвиваються економіки у ХХІ столітті і разом з тим система громадського здоров’я. Проблеми здоров’язбережного значення розглядаються і вирішуються з погляду британських інтересів, розвитку
партнерств спрямованих на сьогочасні соціальні виклики й
можливості.
Аналіз стратегій і програм щодо реалізації політики здоров’язбереження країн Західної Європи свідчить, що ці програми стосуються всіх чотирьох складових здоров’я: соціального, фізичного, психічного та духовного, тобто охоплюють
усі важливі детермінанти людського розвитку.
Відзначимо деякі тенденції і закономірності. По-перше,
здоров’я для країн Західної Європи – це капітал, яким можна
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і треба добре управляти. По-друге, європейська політика здоров’язбереження відкриває перспективи політики у питаннях старіння. Літні люди розглядаються як активні учасники,
а не об’єкти суспільних перетворень. По-третє, діяльність
урядів заснована на принципі участі громадян і співробітництва з ними. По-четверте, успіх політики здоров’язбереження великою мірою залежить від органу, який відповідає за
політику в галузі охорони здоров’я і який спирається на чітко
сформульовані європейські цінності. Тобто держава продовжує відігравати важливу роль у формуванні необхідних стратегій та програм із збереження здоров’я; підтримці партнерства і розбудові співпраці із приватними, неурядовими, громадськими організаціями.
Програми в рамках політики здоров’язбереження можна
поділити за двома напрямами. До першого слід віднести програми загальної профілактики: для виявлення і лікування
різних хронічних захворювань, пропаганди здорового способу життя, залучення до фізичної активності та культури харчування, забезпечення умов праці, профілактики нещасних
випадків та професійних захворювань на виробництві.
Друга група програм є реакцією на глобальні зміни. Уряди
цих країн виявили оперативність і гнучкість у реагуванні на
суспільні потреби та виклики часу. Програми, спрямовані на
подолання психічних розладів або емоційних станів людини,
зумовлених соціальними умовами (економічна криза, культурно-релігійні питання, теракти тощо). Цю групу доповнюють програми, що мають характер прогнозу і застереження
(наприклад, ядерна безпека) [446, с. 120-121].
У країнах Західної Європи існують принаймні два підходи
до побудови моделі державної політики здоров’язбереження.
Перший підхід – це модель вироблення і прийняття рішень.
У цій моделі цікавим є те, як суспільна проблема приводить
до створення державної програми, або програми недержавної
організації, що її спрямовано на розв’язання цієї проблеми.
За такого підходу слід розглядати взаємодію громадян,
недержавних організацій, експертів і фахівців сфери громадського здоров’я, управлінців та обраних представників влади,
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яка є необхідним елементом у демократичному суспільстві
для успішного вироблення політики здоров’язбереження.
Окрім того, важливим для розгяду є й аспект впровадження
політики. Напрями державної політики здоров’язбереження,
які не втілюються належним чином, не матимуть очікуваних
наслідків. Отже, зрозуміло, що слід уважно розглядати ті проблеми, які стосуються впровадження програм здоров’язбережного значення, до чого фактично залучені ті самі групи
акторів, котрі відігравали центральну роль у процесі розробки політики.
Другий підхід до моделі політики здоров’язбереження – це
модель дослідження змісту державної політики: проблеми,
варіанти їх розв’язання та оцінювання політики з тим, аби
визначити, до яких дій слід вдатися органам влади, і чи дії
влади є успішними чи ні. Тут слід акцентувати увагу на методології дослідження змісту, або сутності державної політики
здоров’язбереження.

2.7. Досвід скандинавських країн
у запровадженні політики здоров’язбереження
Скандинавські країни (Норвегія, Швеція, Фінляндія,
Данія, Ґренландія, Ісландія) належать до моделі Беверіджа
(державна система охорони здоров’я). Фінансування галузі
здійснюється переважно за рахунок державного бюджету,
тобто внески збираються через загальну податкову систему –
на центральному, регіональному чи місцевому рівнях. При
цьому застосовуються не лише стандартне адміністрування, а
й сучасні методи управління. А рішення щодо загального
обсягу фінансування приймається у процесі планування
витрат державного бюджету в цілому. В рамках моделі
Беверіджа можуть бути різні підходи до фінансування системи охорони здоров’я, але головна роль у забезпеченні фондами належить державному сектору.
Аналізуючи систему охорони здоров’я Фінляндії, слід
зазначити, що вона вважається однією з найкращих у світі за
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доступністю та якістю обслуговування. Її пріоритетами офіційно проголошені зниження рівня захворюваності, запобігання передчасній смертності серед населення, пропаганда
здорового способу життя. І не лише проголошено, а й реалізовано. Згідно з Конституцією Фінляндії держава повинна
гарантувати кожному надання адекватних соціальних і
медичних послуг, а також забезпечувати зміцнення здоров’я
населення. Система соціального забезпечення та охорони
здоров’я базується на муніципальному соціальному захисті
та охороні здоров’я, субсидованих державою. Крім громадського сектора, послуги в даній сфері надаються приватними
підприємствами та недержавними організаціями [420].
У цілому системою керує Міністерство соціального забезпечення та охорони здоров’я Фінляндії. На його «плечах» –
підготовка законодавчих актів та контроль за їх впровадженням, напрацювання стратегії розвитку галузі, визначення
основних напрямів політики у цій сфері, підготовка ключових реформ і координація процесу їх втілення. Міністерство
також відповідає за зв’язки з органами влади на національному рівні, які приймають політичні рішення.
Своєю чергою, установи та організації, підвідомчі міністерству, відповідають за виконання завдань у галузі досліджень, розробок, моніторингу та статистики. Поміж інших до
таких установ належать Державне агентство охорони здоров’я і соціального розвитку THL, Агентство з безпеки і розвитку в галузі фармацевтики Fimea, Центр ядерної та радіаційної безпеки STUK і Фінський інститут професійного здоров’я TTL.
Можна визначити кілька загальновизнаних переваг системи охорони здоров’я цієї країни. По-перше, взаємна довіра і
співпраця медустанов і відсутність конкуренції між ними.
Виявляється, для користі загальної справи набагато продуктивнішим є синергія високопрофесійних партнерів, ніж
активне розштовхування суперників ліктями. Як приклад –
діяльність університетських клінік Фінляндії, де надають
високоспеціалізовану медичну допомогу (вузькопрофільна
хірургія, лікування рідкісних захворювань тощо). Таких клі226
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нік у країні – 5. По суті, це медичні кластери, до складу яких
входять медичні університети, дослідницькі центри і лабораторії, вузькоспеціалізовані госпіталі та лікарні, супутня
інфраструктура (наприклад, готелі для пацієнтів).
Відсутність конкуренції між клініками пояснюється тим, що
вони не дублюють спеціалізовані види медичної допомоги. У
країні є тільки один центр трансплантації органів, один
центр серцево-судинної хірургії немовлят, один центр лікування опіків. Два медичні центри оснащені приладами
позитронно-емісійної томографії.
Серед інших переваг фінської системи охорони здоров’я
експерти відзначають відсутність корупції, одну з найкращих
у світі систему статистичних підрахунків (поступається лише
Швеції), низькі адміністративні витрати й витрати на посередників, присвоєння кожному громадянину з народження
особистого ідентифікаційного коду, завдяки якому можна
отримати всю інформацію про стан його здоров’я.
Фінляндія не діє за шаблоном в організації системи охорони здоров’я. Приміром, порівняно з іншими розвиненими
країнами вона утримує велику кількість ліжок у лікарнях, а їх
зменшення відбувається виключно за рахунок перепрофілювання, скорочення термінів післяопераційного лікування,
надання переваги амбулаторному лікуванню в центрах психіатричної допомоги. 62% хірургічних втручань відбувається
за схемою: вдень пацієнт у лікарні – вночі вдома. У середньому хворий перебуває у стаціонарі протягом 4 діб. Навіть після
складних операцій хворого виписують на п’яту добу.
Для кожного жителя Фінляндії передбачено обов’язкове
страхування на випадок хвороби, яке фінансується за рахунок держави, муніципалітетів і роботодавців, а також податків застрахованих громадян. Обов’язковим медичним страхуванням охоплено все населення країни. Його надає Управління соціального забезпечення (KELA). Державне соціальне
страхове агентство компенсує пацієнту 1/3 вартості відвідування лікаря приватної клініки; вартість ліків за рецептом;
витрати на проїзд до місця лікування; втрату заробітку за
період непрацездатності (компенсація починає нараховува227
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тися через дев’ять робочих днів із дня захворювання); кошти,
витрачені на реабілітацію, якщо захворювання або травма
загрожує працездатності чи ускладнює роботу пацієнта.
KELA також здійснює спеціальні виплати по догляду за хворою дитиною. З фонду медичного страхування по догляду за
хворими клієнту виплачується компенсація медичного обстеження і лікування, встановленого приватними лікарями та
стоматологами, а також компенсація гонорарів і платежів за
встановленими тарифами. Частку, що перевищує встановлений тариф, клієнт доплачує сам. З фонду страхування трудових доходів виплачується добова допомога з непрацездатності, допомога на реабілітацію, виплати на спеціалізований
догляд, а також допомога по материнству і батьківству. Крім
того, з джерел страхування трудових доходів компенсується
частина витрат на охорону здоров’я працюючих, яку організовують їхні роботодавці та підприємці. Послуги служби
гігієни праці для фізичних осіб є безкоштовними.
У Фінляндії сформовано систему часткової компенсації
вартості ліків. Існують три ставки реімбурсації: базове відшкодування (35% рекомендованої референтної ціни); середня межа спеціального відшкодування (65%); вища межа спеціального відшкодування (100% вартості) – у разі, якщо пацієнт бажає замінити лікарський засіб на дешевший аналог,
здійснюється доплата € 3. Якщо хворий купує багато ліків
(приміром, у 2013 році це була сума понад € 670 на рік), він
може отримати додаткову компенсацію – з часу повідомлення KELA про неї і до кінця року пацієнт сплачуватиме лише
€ 1,50 за один лікарський засіб.
Роль приватних страхових медичних компаній незначна.
Лише 5% дорослих і 30% дітей мають поліси добровільного
медичного страхування, яке розвинене практично тільки у
великих містах. Так само приватна медицина займає незначний сектор у загальній системі охорони здоров’я Фінляндії
(їй належить лише 4% ліжко-місць від загального їх обсягу).
Власники більшості недержавних клінік – приватні інвестори. Втім приватний сектор також отримує гроші по лінії
медичного соціального страхування KELA. У країні заборо228
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нені приватні медичні послуги в галузі акушерства, трансплантації, дитячої онкології, хірургії головного мозку [262].
Національний план розвитку соціального забезпечення і
охорони здоров’я у період 2012–2015 рр. був керівним стратегічним інструментом в управлінні й реформуванні політики
в галузі. Кожна з двох частин плану мала чітко визначені завдання. Перша частина – зменшення нерівності серед населення, забезпечення добробуту, зміцнення і збереження здоров’я шляхом профілактичної роботи з особами, що входять
до груп ризику, з неблагополучними сім’ями, підтримки
таких сімей з метою попередження ризиків і насильства.
Друга частина – соціальне забезпечення і покращення сервісних послуг у закладах охорони здоров’я. Цей напрям мав
забезпечуватися наданням якісних послуг, налагодженою
службою та кваліфікованим персоналом, чітким управлінням системою. Цільові показники планувалося досягнути в
рамках шести підпрограм.
Загалом програма визначала основні соціальні завдання
політики в галузі охорони здоров’я, пріоритетні напрями в
розвитку і моніторингу, а також необхідні проекти законодавчих актів, керівні принципи та рекомендації, які сприяють поліпшенню реалізації програми. Її мета полягала в
тому, щоб національні, регіональні і місцеві актори працювали разом, для реалізації реформи [784].
У 2016 р. уряд запустив новий соціальний проект, який є
частиною адміністративної реформи і триватиме до 2019 р.
Основними питаннями є санітарно-епідеміологічне благополуччя, удосконалення фінансових механізмів, розробка стратегій і тактичних дій при надзвичайних ситуаціях, соціальний захист та охорона здоров’я. До проведення реформи
долучилися всі міністерства, муніципалітети і служби [908].
Системи охорони здоров’я Норвегії побудована на принципі рівного доступу до послуг для усіх громадян, незважаючи на їх соціальний або економічний статус, місце проживання. Охорона здоров’я організована на трьох рівнях:
національному, регіональному і муніципальному.
У Норвегії всі державні лікарні отримують кошти від бюджету, які надходять до чотирьох регіональних оздоровчих
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відомств, що належать Міністерству охорони здоров’я. Діють
декілька приватних оздоровчих клінік.
Система фінансується за рахунок загальних податкових
надходжень до бюджету – цільових податків на потреби охорони здоров’я в країні не існує. Таким чином, охорона здоров’я є найскладнішою галуззю, що вимагає сплати високого
податку – 45 % ВВП. З усіх промислово розвинених країн
лише у Швеції рівень оподаткування вищий.
Страхування покриває досить широкий спектр послуг:
амбулаторне і стаціонарне лікування, діагностичні обстеження, допомога фахівців, обслуговування матері й дитини, профілактичні медичні заходи, догляд за безнадійно хворими і
ліки, що відпускаються за рецептами. За перебування і лікування в державних лікарнях (включаючи медикаменти)
плата не стягується. Однак невелика пайова участь пацієнта
може бути якщо йдеться про амбулаторне лікування, послуги терапевтів, психологів і психіатрів. Програма також забезпечує оплату лікарняних листів та допомогу за інвалідністю.
Норвезька система медичного страхування в деяких випадках
передбачає навіть оплату лікування мінеральними водами
[883, с. 151].
Держава розробляє єдиний бюджет, який обмежує загальний обсяг видатків на охорону здоров’я, і встановлює для
лікарень розміри витрат на основні фонди. Більшість лікарів
загальної практики і фахівців, які не працюють у лікарнях,
отримують фіксовану зарплату, хоча деяким спеціалістам,
що працюють за контрактом, крім щорічного гранту, пропонуються гонорари за надання послуг. Розміри компенсації
встановлюються державою, а додаткові виплати заборонені.
Більшість медиків є державними службовцями [942].
Здоров’я норвежців значно покращилося протягом XX століття і особливо в останні десятиліття. Адже після 1970 р. урядом робилося все можливе для покращення гігієни, забезпечення громадян щепленнями, підвищення рівня життя. У
1980-х рр. були проведені належні заходи з профілактики
захворювань ВІЛ/СНІД, що і нині дозволяє тримати показники на мінімальній позначці. Згідно з норвезьким законом
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про інфекційні захворювання всі консультування і лікування
заражених осіб проводяться безкоштовно. Протягом останніх
десятиліть вдалося знизити підліткову вагітність: якщо в
1970 р. відсоток пологів у підлітків становив 20 % то у 2005 р.
цей показник становив менше 5 %. З прийняттям закону про
аборти у 1978 р. вдалося, порівняно з 1970 р., стабілізуватися
в діапазоні 14–16 тис. в рік. Дещо повільно відбуваються зрушення у профілактиці тютюнопаління та ожиріння, хоча й
спостерігається позитивна динаміка. Значні результати
досягнуті в профілактиці стоматологічних захворювань,
особливо серед дітей [726, с. 8-9].
Нині політика уряду Норвегії, Міністерства охорони здоров’я і соціальної політики спрямована на: розробку і запровадження політики щодо використання у медичних цілях
речовин, що мають здатність полегшувати біль [964], боротьби з наркотичними речовинами [963], їх контрабандою, запобігання корупції, а також дотримання прав людини і утвердження чіткої позиції до застосування смертної кари за такі
злочини [620], підготовку проекту закону про зміну статі, що
покликаний покращити фізичне і психологічне здоров’я громадян, які потребують своєї визначеності у суспільстві [621],
міжнародну співпрацю з питаннях підготовки кваліфікованого медичного персоналу (за попередніми прогнозами
ВООЗ, до 2030 р. виникне потреба у 40 млн. робочих місць у
сфері охорони здоров’я, особливо в країнах із середнім рівнем економіки) [577].
Охорона здоров’я у Швеції – це децентралізована система
лікувально-профілактичних закладів з надання медичної
допомоги, що має переважно державне фінансування, з
незначною часткою приватних клінік. Основне джерело
фінансування системи – податки. Це бюджетна модель охорони здоров’я, що побудована за адміністративно-територіальним принципом, на трьох рівнях – центральному, регіональному і місцевому.
Система охорони здоров’я фінансується з трьох джерел:
податків (центральних, регіональних та місцевих), державної
системи соціального страхування й приватних коштів, які
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включають платні медичні послуги та приватне медичне
страхування. Державна система фінансується переважно за
рахунок регіональних податків і надає медичну допомогу
всім постійним мешканцям незалежно від громадянства.
Система соціального страхування забезпечує покриття видатків на випадок хвороби й компенсує близько 20 % витрат на
медичне обслуговування, у тому числі частково на ліки та
стоматологічні послуги, медичне обслуговування, що перевищує встановлену межу. Прямі державні інвестиції, зокрема
загальні й цільові субсидії, покривають близько 10 % затрат,
частка платних медичних послуг становить близько 2 % усіх
витрат на охорону здоров’я [555, с. 14].
Середня тривалість життя жінок – 83,7 роки, чоловіків –
80,1 роки. Це пов’язане із зниженням показників смертності
від серцевих захворювань. У 2013 р. 19,4 % населення країни
досягло 65 років. Це означає, що Швеція пропорційно «старішає». Водночас народжуваність збільшується щороку починаючи з кінця 1990-х [675].
У 2016 р. уряд Швеції ухвалив нову цілісну стратегію подолання вживання алкоголю, наркотиків, допінгу і тютюну
(ANDT) на період до 2020 р. Вона передбачає додаткові заходи з підвищення активності у цій сфері для досягнення мети:
суспільство вільне від наркотиків і допінгу, зниження небезпек, пов’язаних з алкоголем і вживанням тютюну [596].
В межах досягнення глобальних цілей до 2030 р. уряд займається питаннями сексуального та репродуктивного здоров’я, забезпечення гендерної рівності [646].
Характерним для політики здоров’язбереження у Швеції є
те, що реалізація заходів покладається не виключно на
Міністерство охорони здоров’я і соціальної політики, а й на
інші міністерства та муніципалітети. Зокрема, це стосується
соціальної турботи, підтримки неповнолітніх, людей з обмеженими можливостями [907], покращення умов праці [918].
Система охорони здоров’я Данії має низку особливостей. Її
фінансова база формується за рахунок податків до державного і місцевих бюджетів. Вона децентралізована – за первинну
та вторинну ланки відповідає місцева влада. Домінує у систе232
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мі державний сектор. Стандарти медичного обслуговування
високі навіть для Європи, а індекс охорони здоров’я найвищий у світі.
Управління системою охорони здоров’я здійснюється на
трьох рівнях: загальнонаціональному (парламент, уряд,
відомства), обласному (регіональному) та муніципальному.
Найвищий рівень – це розробка загальної нормативно-правової бази охорони здоров’я, контроль і координація медичного обслуговування на обласному рівні, обласний та муніципальний – організація і контроль первинної та спеціалізованої медичної допомоги.
З 2007 р. галузь фінансується за рахунок зібраних на національному рівні пропорційних цільових податків. На охорону
здоров’я виділяється 11,2% ВНП. Витрати на охорону здоров’я розраховані за паритетом купівельної спроможності й
становлять $ 4720 на душу населення, державні ж витрати
близько 84% витрат на охорону здоров’я. Приватні витрати
спрямовані здебільшого на придбання ліків та послуги стоматологів. Приблизно 80% податкових надходжень перерозподіляються на обласні бюджети шляхом субсидій, решта
20% спрямовуються до муніципалітетів, які використовують
їх для фінансування обласних лікарень. Держава послідовно
здійснює політику соціальної справедливості й солідарного
фінансування охорони здоров’я, тому створила такі умови, за
яких неофіційні платежі за медичне обслуговування виключаються.
Громадяни Данії також можуть вдатися до добровільного
медичного страхування, яке існує в трьох варіантах: на лікування, яке покриває витрати на обстеження та лікування в
приватних лікарнях; на косметичну хірургію, стоматологічну
допомогу або лікування, пов’язане з вагітністю, яким охоплено 90% громадян, які мають добровільне медичне страхування; на профілактику, що охоплює 10% громадян, які мають
добровільне медичне страхування. Сюди ж включаються
одноразові виплати при «випадковій хворобі».
Останнім часом система охорони здоров’я зазнала суттєвих змін. В результаті найважливіших структурних реформ
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2007 р. різко скоротилася кількість регіональних і місцевих
медичних установ, а відповідальність за профілактичні заходи перекладено з регіональної на місцеву владу. Контроль
якості медичної допомоги нині здійснюється переважно на
основі даних про задоволеність населення медичним обслуговуванням. Водночас розробляються нові стандарти, клінічні протоколи, клінічні бази даних тощо.
З 2007 р. всі лікарні включені до Національної системи
забезпечення якості медичної допомоги. У встановлені терміни вони проходять зовнішню акредитацію. Крім того, на
національному, регіональному й муніципальному рівнях
регулярно здійснюється оцінка медичних технологій, для
чого використовуються ресурси Національного інституту
охорони здоров’я і цілої низки спеціальних центрів обласного рівня. Для посилення контролю за якістю медичного
обслуговування завпроваджено санкції за неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків та
зловживання.
Постійні соціологічні дослідження підтверджують: населення Данії демонструє повне задоволення системою охорони здоров’я. Останнім часом організація медичної допомоги
орієнтована переважно на амбулаторну допомогу, а також
лікарняне обслуговування з оплатою за результат – систему
клініко-діагностичних груп DRG, яка налічує 678 стаціонарних та 198 амбулаторних DAGS-груп. Система DRG була розроблена національними органами охорони здоров’я на базі
системи Nordic-DRG. На цій основі розраховані й тарифи
оплати лікарняної допомоги за результатами діяльності [96].
Державна політика здоров’язбереження реалізуєтся за
такими напрямами: 1) контроль за якістю ліків [806]; 2) рекомендації і поради щодо здорового харчування (Nordic
Nutrition Recommendations (NNR), що публікуються кожні
вісім років з 1980 р. [799]; 3) гендерна рівність [798]; 4) співпраця у сприянні безпеці в усьому Північному регіоні шляхом запобігання радикалізації і екстремізму (програма є частиною великої скандинавської програми Ради міністрів з
питань демократії, інтеграції та безпеки і включає мережі,
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обмін знаннями і спілкування для політиків, керівників і
фахівців-практиків з північних міст) [800]; 5) співпраця в рамках Ради міністрів північних країн у сфері освіти й створенні
науково-дослідницького співтовариства в Північному регіоні
для підвищення мобільності та визначення політичних пріоритетів [624]; 6) розвиток біоекономіки, підтримка проектів і
програм у межах північного співробітництва для покращення ситуації в Арктиці та регіоні Балтійського моря [797];
7) співробітництво в галузі охорони здоров’я і соціального
забезпечення, соціальних прав для всіх громадян північних
країн з метою запобігання соціальній нерівності, уникнення
маргіналізації соціально вразливих осіб і груп, просування
інновацій та наукових досліджень щодо забезпечення
добробуту в майбутньому [669]; 8) «зелене зростання» як
один з пріоритетів для співробітництва у найближчі кілька
років, яке передбачає залучення всіх міністерств до партнерства, розробки інноваційних проектів, розширення регіонального ринку, поліпшення інфраструктури, енергопостачання, вирішення екологічних питань, розробку дієвих схем
утилізації відходів, підтримку і фінансування компаній, залучених до проекту, а також право політичної ініціативи з
окреслених питань в ЄС [664].
Ґренландія автономна країна у складі Королівства Данія.
Географічно, Ґренландія є частиною Північної Америки,
проте, більш ніж тисячоліття підтримує тісні політичні, культурні і економічні зв’язки з Європою (особливо з Норвегією і
Данією, які в минулому були колоніальними державами, а
також з сусідньою Ісландією). Острів Гренландія став
датською колонією в 1775 р. У 1953 р. Данія переглянула свою
Конституцію і зробила Острів областю. У 1979 р. датський
парламент вперше надав Гренландії широку автономію, згідно з якою у острова є право на самовизначення у сфері охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення [88].
Уряд перейняв на себе відповідальність за систему
громадського здоров’я з 1992 р. Повноваження були передані
Дирекції здоров’я з підпорядкуванням шістнадцяти муніципалітетів кожен з яких має центр надання первинної медич235
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ної допомоги. Система працює частково через схему страхування. Стоматологічні послуги безкоштовні, однак лікарі
можуть пропонувати свої послуги в поза робочий час на
платній основі [676].
Демографічна ситуація, епідеміологічні зміни вимагають
від системи охорони здоров’я та лікарів, що переважно працюють у сільській місцевості, цілодобового обслуговування, а
це лягає тягарем на економіку країни. Уряд приймаючи ці
виклики намагається покращити життя регіонів. Зокрема,
налагоджується система телемедицини і запроваджується
електронна файлова система, підвищується якість клінічної
практики, нагляд і моніторинг [670, с. 440].
Серед основних проблем в охороні здоров’я є великий
показник самогубств, що викликаний депресивними станами.
В Гренландії діє урядова програма «Проживи життя». Влада
виділяє кошти на профілактику самогубств та депресій.
Щороку на острові вкорочують життя приблизно 50 людей,
найчастіше – молодь у віці 15–19 років. Ці стани пов’язують з
одноманітною їжею, що багата на морепродукти, відсутністю
різноманіття у виборі професій, полярним днем [431].
Державна політика здоров’язбереження – новий напрям
для Гренландії. У політиці дедалі помітніше проявляється
усвідомлення того, наскільки важливо проводити профілактичні заходи і пропаганду здорового способу життя [712].
Особливо гостро це питання стоїть в рідко-населених частинах Гренландії, де проживає специфічне населення – місцеві
ескімоси, з якими дуже помітний культурний розрив [431].
Реалізація політики здоров’язбереження покладається на
профілактичні ради з залученням поліції, фахівців системи
охорони здоров’я, муніципалітету. Вони співпрацюють з
Департаментом охорони здоров’я і реалізовують проекти і
національні стратегії у своїх місцевостях. Серед основних
заходів, які проводять профілактичні ради це підтримка і
надання допомоги молодим жінкам після пологів з метою
подолання побутових проблем, а також збереження сім’ї,
попередження дитячого алкоголізму, протидії наркоманії,
проведення семінарів для самотніх людей [670, с. 439].
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В Ісландії діє універсальна система страхування, яка
покриває усіх законних резидентів, – ісландська соціальна
страхова система. В країні добре налагоджена система надання первинної медичної допомоги [713].
Система охорони здоров’я значною мірою фінансуються
від сплати податків (85%) і певною мірою зборами за обслуговування (15%). Кошти адмініструються на рівні міністерства.
В країні відсутнє приватнє страхування здоров’я і приватні
лікарні. 83% відсотки оздоровчої системи фінансується урядом, або безпосередньо надходять з бюджету, або побічно
через Державний інститут соціального страхування. Госпіталізація і вся стаціонарна турбота у вільному доступі.
Самостійно пацієнт сплачує фармацевтичні і стоматологічні
послуги. Загалом система охорони здоров’я є досить дорогою.
Лікарі є державними службовцями і працюють по фіксованій системі заробітної плати з компенсацією за виклики.
Загальний пенсійний вік становить 67–70 років, у тому числі
поширюється на хірургів. Уряд дбає, щоб хірурги постійно
підвищували свій кваліфікаційний рівень і проходили
щорічні навчання і перепідготовку. Всі витрати на службові
відрядження, семінари і конгреси покриваються урядом
[671, с. 200].
Управління охорони здоров’я є державним органом на
чолі з директором, який підзвітний Міністерству добробуту.
Роль Управління полягає у просуванні високоякісної і безпечної медико-санітарної допомоги, пропаганди здорового
способу життя, профілактики захворювань.
Міністерство добробуту спільно з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством освіти, культури і науки та
Управлінням охорони здоров’я визначили основні цілі і завдання у політиці протидії алкоголю і профілактики наркоманії до 2020 р.; соціального забезпечення осіб постраждалих
від стихійного лиха й техногенних катастроф; захисту прав,
безпеки та благополуччя пацієнтів.
Діяльність усієї системи охорони здоров’я базується на
трьох основних принципах: чесність, професіоналізм та
прогрес.
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У 2011 р. до Директиви про здоров’я та закону про заходи
охорони громадського здоров’я були внесені зміни, які стосувалися надання консультацій і порад для міністерств, що реалізовують політику зміцнення і збереження здоров’я; підтримки і фінансування проектів щодо покращення громадського здоров’я; заходів щодо надання медичних послуг і
вирішення конфліктів між пацієнтами та медичним персоналом; моніторингу лікарських засобів; оптимізації бази даних
про стан здоров’я населення і використання їх у наукових
розробках; контролю за видачею ліцензій на медичну практику та догляд [929].
Отже, більшість скандинавських країн історично підтримували традицію здоров’язбереження тому нині мають високі показники рівня громадського здоров’я. Деякі держави на
законодавчому рівні визначали пріоритет профілактичних
заходів і запровадження здорового способу життя. Для всіх
країн як позитив слід відзначити тісну взаємодію профільних
міністерств з міністерствами, дотичними до галузі охорони
здоров’я. Це свідчить про те, що уряди цих країн мають політичну волю в питаннях збереження здоров’я, розуміють його
важливість для економічного зростання та добробуту, проводять міжнародну політику в цьому напрямі та розробляють
відповідні довгострокові стратегії [448, с. 302].
Історична та культурна спільність скандинавських країн,
розвиток торгових і транспортних зв’язків зумовили тісне
співробітництво урядів у законодавчій сфері, що зумовило
появу великого числа уніфікованих правових актів.
Виразною специфікою скандинавської політики здоров’язбереження є її чітка соціальна спрямованість, що дозволяє
реалізовувати закладений потенціал більш ефективно.
Іншою характерною рисою є наявний консенсус з боку провідних політичних акторів щодо усвідомлення неминучості
винекнення нових загроз у майбутнього, внаслідок чого відбувається ефективне втілення в життя декларованих принципів.
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2.8. Основні напрями політики здоров’язбереження
у країнах Південної Європи
Державна система охорони здоров’я притаманна також
країнам Південної Європи (Португалія, Іспанія, Андорра,
Монако, Італія, Ватикан, Сан-Марино, Греція, Мальта, Кіпр).
Однак на відміну від скандинавських країн ця група має свою
специфіку.
У рейтингу СОТ національна система охорони здоров’я
Італії посідає друге місце. Однак, при ретельнішому вивченні з’ясовується, що ця система зазнає серйозних труднощів
(бюрократизм, безгосподарність, нестримне зростання
витрат і довгі черги на медичну допомогу).
За загальною організацією системи італійська медицина
нагадує британську національну систему охорони здоров’я,
однак менш централізована. Центральний уряд встановлює,
на які цілі повинні витрачатися кошти, наглядає за загальними показниками здоров’я населення і веде переговори з
медиками про трудові угоди. У 2001 р. до конституції Італії
були внесені поправки, згідно з якими уряд країни встановлює основні рівні медичної допомоги для регіонів, але регіональна влада зберегає контроль над власними бюджетами та
розподілом ресурсів на місцевому рівні.
У регіонах створюється одне або кілька місцевих управлінь
охорони здоров’я, що відповідають за надання медичних
послуг або через державні лікарні та клініки, або шляхом
укладання контрактів з приватними медичними установами.
Слід зазначити, що державне управління в Італії часто не
стільки наука, скільки мистецтво, а тому регіони нерідко не
дотримуються норм, установок, схем компенсації і бюджетних орієнтувань, розроблених центральною владою.
Фінансування охорони здоров’я здійснюється як за рахунок податку на зарплату, так і інших доходів бюджету.
Податок на зарплату стягується за регресивною шкалою:
вона починається з 10,6% на перші 20 660 € сукупного доходу,
а потім знижується до 4,6% з доходу від 20 661 до 77 480 €.
Решта коштів надходить від загального оподаткування на
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загальнонаціональному та регіональному рівнях, включаючи
прибутковий податок і ПДВ. Центральний уряд перерозподіляє ресурси, щоб в якось компенсувати нерівномірність у
фінансовому становищі регіонів. Проте бюджети більшості
регіональних управлінь охорони здоров’я зводяться з істотним дефіцитом. Сукупний дефіцит цих регіональних бюджетів перевищує 1,8% ВВП [145].
Незважаючи на труднощі у фінансуванні охорони здоров’я, Міністерство всіляко намагається вести політику запровадження здорового способу життя. Для цього на сайті
Міністерства охорони здоров’я розроблені «інформаційні
путівники» за чотирма напрямами: скринінг, вакцинація,
здорова поведінка, безпека життєдіяльності [531]. Також на
сайті працює «Енциклопедія здоров’я» з простою і доступною
інформацією про основні захворювання, їх соціальні наслідки, інфекційні захворювання, психічні розлади, хвороби
органів дихання, травлення, нирок, суглобів, судин, пухлин
та рідкісних захворювань. Ініціатором ідеї виступило
Міністерство охорони здоров’я у співпраці з Національним
інститутом охорони здоров’я. Час від часу інформаційну базу
«Енциклопедії здоров’я» розширює і доповнює Національна
служба охорони здоров’я, відповідальна за підготовку інформаційних матеріалів.
Це сприяє розвитку діалогу і відповідальної участі, інформованості громадян для покращення роботи всієї системи
охорони здоров’я [634].
Уряд Італії постійно проводить кампанії з перевірки якості продуктів харчування, їх походження та з фермерськими
закладами, які вирощують худобу для внутрішнього споживання [961].
Національний Комплексний план з безпеки якості продуктів харчування на 2015-2018 рр., чітко визначив усі елементи управління за принципом «від ферми до виделки».
Акцент робиться на те, що здоров’я кожного італійця залежить від того, наскільки якісним був корм для тварини м’ясо
якої він вживає, яке було її здоров’я, яким повітрям вона дихала [818].
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Уряд опікується проблемою вживання допінгу і його
наслідків, зокрема збільшення серцево-судинних захворювань [560].
Міністерство охорони здоров’я разом з Інститутом охорони
здоров’я у 2015 р. проводило заходи щодо профілактики
татуювань серед населення Італії. Це явище дуже популярне
серед італійських жінок і неповнолітніх. Водночас воно є небезпечним, позаяк викликає різні захворювання шкіри [923].
У 2016 р. Міністерство охорони здоров’я підтримало
Національний план щодо попередження корупції, зокрема у
сфері охорони здоров’я, і долучилося до співпраці з
Національним управлінням боротьби з корупцією. На думку
урядовців сектор охорони здоров’я має бути задіяний у
цьому плані. Виникає необхідність проведення не каральних,
а профілактичних заходів у секторі, спрямованих на зміну
мислення, піднесення рівня культури і відповідальності як з
боку медичного персоналу, так і громадян [559].
В Іспанії державна система охорони здоров’я децентралізована: основні функції з надання медичних послуг делеговані владою сімнадцятьом регіонам країни. Конституція гарантує всім громадянам право на медичне обслуговування, у
тому числі рівний доступ до профілактичних, лікувальних і
реабілітаційних послуг.
Медичне страхування в Іспанії охоплює майже все населення – 98,7%. Воно покриває первинне медичне обслуговування, в тому числі терапевтичне та педіатричне, хірургічне
втручання − як у стаціонарі, так і амбулаторне, надзвичайну
та невідкладну допомогу, лікування тривалих захворювань, а
також рецептурний відпуск ліків. На багато послуг, пов’язаних з лікуванням психічних захворювань, особливо амбулаторних, а також косметичну хірургію, страхування не поширюється [142].
Реформа охорони здоров’я є результатом угоди між національним урядом і автономними співтовариствами, що забезпечує життєздатність національної системи охорони здоров’я
нині та в майбутньому і є частиною Пакту з охорони здоров’я
і соціальних служб, запропонованого міністерством охорони
здоров’я, соціального забезпечення та рівності. В основу
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реформування іспанської системи охорони здоров’я покладені такі критерії, як: безкоштовність, залучення найкращих
медичних фахівців і науковців, профілактика захворювань,
підвищення мобільності медсестер, запровадження нових
технологій тощо [735].
Уряд підтримує Другий Національний стратегічний план
для дітей і підлітків на 2013–2016 рр., Національний план дій
із соціальної інтеграції на 2013–2016 рр., впровадив Рекомендації з практики соціальної інтеграції за рахунок інвестицій
структурних фондів ЄС на 2014–2020 рр., Інструкцію із соціальної допомоги сім’ям у 2016 р.
У країні здійснюються заходи з попередження ВІЛ/СНІД,
протидії торгівлі жінками, насильству в сім’ї. У школах проходять кампанії під гаслом «Здорова школа – здорове суспільство!» [708].
Португальська медицина являє собою класичний приклад централізованої державної системи охорони здоров’я із
загальним страхуванням. Вона побудована за принципом
єдиного платника і фінансується за рахунок податків.
Страхування охоплює найширший набір медичних послуг,
що надаються безкоштовно або майже безкоштовно.
Медична допомога надається здебільшого через державну
систему охорони здоров’я, що фінансується насамперед за
рахунок загальних доходів бюджету: асигнування на неї становлять приблизно 13% сукупних державних витрат. Теоретично система діє в рамках єдиного річного бюджету на охорону здоров’я. Насправді витрати регулярно й істотно перевищують бюджетні рамки, що вимагає додаткового фінансування. Португалія – одна з небагатьох країн-членів ОЕСР, де
зростання частки держави в загальних витратах на охорону
здоров’я з 1997 р. перевищує 4 процентних пункти [688].
Португальська страхова система характеризується трьома
складовими: Національною службою охорони здоров’я, соціальним медичним страхуванням та добровільним приватним
медичним страхуванням. Близько 25% населення охоплені
підсистемою охорони здоров’я, 10% – приватним страхуванням, 7% – інвестиціями пайових фондів.
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Міністерство охорони здоров’я разом з управлінням
Національної служби охорони здоров’я (SNS) несе відповідальність за розробку політики здоров’язбереження. П’ять
регіональних адміністрацій охорони здоров’я, відповідальні
за реалізацію цілей національної політики охорони здоров’я,
розробку керівних принципів і протоколів, контроль за
наданням медичної допомоги. Зусилля із децентралізації
були спрямовані на перехід фінансової та управлінської відповідальності на регіональний рівень. На практиці автономія
регіональних органів охорони здоров’я залежить від бюджету, тому витрати дещо обмежені на рівні первинної медичної
допомоги. SNS переважно фінансуються за рахунок загального оподаткування.
У середньому тривалість життя в Португалії становить
80 років [653]. Система охорони здоров’я зайняла 12-е місце в
рейтингу Всесвітньої організації охорони здоров’я з 190
країн-членів за показником продуктивності та 27-у позицію –
за показником вартості для населення [49].
Що стосується політики здоров’язбереження, то уряд
Португалії ще з 1911 р. через Головне управління охорони
здоров’я піклується про здоров’я, дотримання норм гігієни і
впроваджує заходи профілактики. Декрет-закон 413/1971
визначив новий вектор в охороні здоров’я Португалії, пріоритетами були зміцнення здоров’я і профілактика захворювань [709].
З 2012 р. галузь працює на основі Національного плану в
галузі охорони здоров’я (до 2016 р.). Його виконання передбачає: одержання позитивних результатів для здоров’я; створення сприятливих умов для здоров’я протягом усього життєвого циклу; посилення економічної і соціальної підтримки
в охороні здоров’я; активізацію участі держави в питаннях
глобальної охорони здоров’я тощо [944].
Андорра є процвітаючою країною, головним чином, завдяки туризму та статусу офшорної зони. Населення Андорри
має найбільшу в світі тривалість життя – у середньому
83,5 роки [553].
У відповідь на транснаціональну епідемію грипу 1918 р.
тут була створена система охорони здоров’я на основі моделі
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соціального страхування, щоб забезпечити медичні послуги
громадянам. Однак, для особливих та складних послуг система покладається на досвід іспанських і французьких фахівців. Це наслідки того, що історично Андорра знаходилася під
подвійним протекторатом: Уржельської єпархії (Іспанія) та
Франції. У 1989 р. закон про стан здоров’я визначив функції і
обов’язки органів державного нагляду [554].
З прийняттям Конституції у 1993 р. – впроваджені нові підходи до медичних послуг. Відповідно до ст. 30 Конституції
Андорри право на охорону здоров’я та отримання послуг
первинної медичної допомоги гарантується державою.
Медичні послуги доступні з приватного і державного секторів. Медичне обслуговування надається всім працюючим та
членам їхніх сімей у рамках державної системи соціального
страхування, яка фінансується за рахунок внесків роботодавців та працівників пропорційно до заробітної платні.
Вартість медичного обслуговування покривається страхуванням у розмірі 75% у разі амбулаторного лікування (витрати
на ліки та відвідування лікарів), 90% – у разі госпіталізації і
100% – при нещасних випадках на робочому місці. Решта
витрат може покриватися приватним страховим полісом.
Громадянам інших країн та туристам необхідне повне приватне медичне страхування.
У країні є головний шпиталь і 12 центрів першої медичної
допомоги, приватний геріатричний центр, 10 центрів здоров’я, 54 аптеки, 203 лікарі. Близько 25% населення отримують допомогу за кордоном, переважно у Франції чи Іспанії.
З 1997 р. Міністерство охорони здоров’я і соціального
забезпечення Андорри співпрацювало з експертами ВООЗ
від Європейського регіонального бюро по перегляду політики у сфері якості питної води, харчових продуктів та відходів.
Була запроваджена програма для вирішення проблеми зловживання наркотиками, алкоголем і тютюном [836].
В Андоррі існують проблеми швидкого старіння населення та порушення санітарних норм і гігієни. Водночас економічні показники свідчать про те, що витрати на охорону здоров’я значно збільшуються. Менш як за десятиліття дефіцит
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системи охорони здоров’я збільшився і становить 44 млн
євро. Тому система охорони здоров’я та соціального захисту
Андорри потребує трансформації.
Національний план у галузі охорони здоров’я 2020 покликаний стати інструментом ефективної державної політики і
соціальної допомоги. Уряд пропонує низку конкретних заходів і законодавчих змін на основі таких принципів: комплексний підхід до вирішення міжгалузевих та міждисциплінарних проблем зі здоров’ям, вдосконалення профілактики,
діагностики та лікування хронічних захворювань і залежності; поліпшення зору за рахунок якості та ефективності запровадження нової моделі Andorrа d’Atenci Sanitаria (MAAS);
зміцнення системи управління, удосконалення інформаційних систем за участі громадян і професіоналів.
У цьому документі сформульовані 60 цілей і 10 стратегій за
певними напрямами роботи – від служб охорони здоров’я і
системи управління до поліпшення якості послуг [836].
Система охорони здоров’я Князівства Монако подібна до
французької системи. Усі тимчасово найняті та постійно працюючі громадяни Монако повинні сприяти страхуванню.
Тоді вони мають право користуватися системою охорони здоров’я [696]. Внески в систему охорони здоров’я є обов’язковими, що відшкодовують 70% повної вартості послуг. Щоб
отримати повне відшкодування, потрібен страховий поліс,
який доступний від усіх страхових компаній і банків. У його
вартість включені послуги стоматології, перевірка зору та
отримання окулярів. Туристам обов’язково треба мати страховий поліс [698].
Монако має стандарт обов’язкової державної охорони здоров’я. Медпрацівники акредитовані, їх послуги цлодобово
доступні всім без винятку. Лікарня «Принцеса Грейс» відповідає найновішим стандартам, операційні оснащені за найсучаснішими вимогами. Діє два медичні центри, один за напрямом кардіохірургії, інший займається хворобами нирок [697].
Країна бере активну участь у політиці здорового харчування та харчових домішок [941], запровадженні інтегрованих інформаційних систем в охороні здоров’я [901]. Депар245
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тамент охорони навколишнього середовища здійснює в установленому порядку державний контроль та санітарний
нагляд за виконанням екологічних заходів з оздоровлення
навколишнього середовища, додержанням санітарних правил при будівництві та утриманні жилих будинків, виробничих приміщень, робочих місць, забезпеченням населення
екологічно чистими харчовими продуктами, питною водою
[706]. Держава докладає зусилль до стабілізації глобального
потепління планети за рахунок зниження викидів парникових газів на 30% у 2020 р. і 80% – у 2050 р. [928].
Профілактика і скринінг є ключовими елементами політики у галузі охорони здоров’я, розробленої протягом декількох років. Уряд виділяє кошти на підтримку людей з обмеженими можливостями, сприяє їх самостійності та інтеграції в
суспільне життя [551]. Важливим елементом політики уряду,
і зокрема Міністерства охорони здоров’я та соціальної політики, є робота з населенням – в сім’ях, з дітьми, підлітками,
інвалідами [536].
У Монако велику підтримку має спорт і все, що з ним
пов’язано. Для цього існує дві підстави. Перша – більшість
штабквартир міжнародних спортивних організацій знаходиться в Монако, друга – пряма ініціатива князів і принца
[914]. Що стосується спортивної орієнтації всього населення,
то вона ма є три напрями – запровадження у шкільну програму групових та індивідуальних занять з різних видів спорту; державна підтримка спортивних клубів і асоціацій, проведення змагань між ними; заохочення спортсменів, що беруть
участь у олімпіадах і міжнародних змаганнях [538].
Система охорони здоров’я Ватикану повністю побудована
на релігійних, морально-етичних принципах. Католицька
система охорони здоров’я має мережу страхових постачальників і забезпечує доступ до медичних послуг соціально незахищених осіб [587]. Керівництво органів охорони здоров’я
призначається Папою Римським. Медичний персонал – це
постійний персонал галузі охорони здоров’я, лікарі і фахівці
різних напрямів, технічний персонал – годувальниці, особи з
необхідними професійними кваліфікаціями.
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Відділ здоров’я і добробуту надає послуги професійної
медицини; судової медицини; захисту довкілля; вакцинації;
харчової безпеки; роботи моргу; ветеринарної медицини;
підтримки міжнародних стосунків з організаціями і асоціаціями у питаннях охорони здоров’я.
Станція допомоги в місті Ватикан працює цілодобово.
Також медичні служби супроводжують папські святкування,
церемонії, аудієнції і урочисті заходи [608].
Політика здоров’язбереження Ватикану дуже відрізняється від політики інших країн. В її основі – розуміння того, що
зцілення людського тіла можливе за умови духовного зцілення, тобто лікування відбувається через розповсюдження віри.
Ватикан бере активну участь у міжнародній політиці з
вирішення глобальних проблем, зокрема у питаннях міждисциплінарного і міжкультурного підходу до вирішення екологічних проблем [982], справедливої політики, заснованої на
фундаментальних цінностях відносно людини, солідарності
економічно розвинених країн з бідними країнами у питаннях збереження здоров’я і допомоги [970].
Сан-Марино – третя найменша країна Європи після
Ватикану та Монако. Територія Сан-Марино поділяється на 9
областей, однак система охорони здоров’я надзвичайно централізована і регулюється як матеріально, так і адміністративно урядом, без делегування повноважень.
Державний секретаріат оздоровчого і соціального страхування – автономний уряд відповідальний за соціальне забезпечення, соціальне страхування, догляд, медичних послуг та
хірургічних операцій, екологічний захист. Екологічна безпека є частиною національного плану, де акцент робиться на
контролі за водним забрудненням; їжею, гігієною і питною
водою; гігієною на робочих місцях, дослідженнях у сфері екології.
Стоматологія, косметична хірургія, фізіотерапевтична і
гомеопатична медицина значною мірою забезпечені приватним сектором. З 1995 р. лікарні забезпечують безкоштовну
хірургію.
Ресурси галузі доступні, й усі витрати покриваються переважно через загальне оподаткування. Охоплення послугами
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універсальне і справедливе. Універсальний пакет послуг
включає всю необхідну допомогу незалежно від майнового
стану людини. Уряд переглядає бюджет раз у рік і виділяє
кошти залежно від необхідності [678, с. 20-22].
Уряд робить все можливе, щоб усі громадяни були зареєстровані у фонді страхування. Для цього роботодавці ведуть
реєстр страхових карт з номером, що присвоюється працівнику і членам його сім’ї. Від імігрантів, що претендують на
отримання дозволу на право проживання в країні, вимагається приватне страхування. Якщо особа, що мешкає в країні
протягом двох років, робила добровільні страхові внески в
охорону здоров’я, то вона також має право на безкоштовну
допомогу. Система охорони здоров’я покриває більшість
послуг, включаючи госпіталізацію, лікування у вузькопрофільних фахівців, супровід вагітності й догляд за новонародженими. Медичний персонал кваліфікований. Однак поза
системою охорони здоров’я залишаються деякі захворювання, що вимагають лікування в інших країнах [699, с. 40].
Інститут охорони здоров’я базується на зобов’язаннях
роботодавців і працівників з урахуванням заробітної плати.
Ця схема є дуже дієвою для системи охорони здоров’я [889].
Стратегічні цілі системи охорони здоров’я: захищати і підвищувати рівень здоров’я як суспільного блага (покладається
на Інститут соціального забезпечення); запроваджувати інноваційні елементи, які зможуть підвищити рівень колективного та індивідуального здоров’я; інвестувати в розвиток людських ресурсів; сприяти розвитку співробітництва, особливо
у питаннях профілактики та догляду; поєднувати фінансову
стабільність з поліпшенням якості послуг; запроваджувати
принцип «обов’язок бути здоровим»; оновити профілактику
там де вона відсутня; не тільки продовжувати життя, а й
покращити його [861].
Міністерство охорони здоров’я та соціальної солідарності
Греції відповідає за реалізацію загальних цілей і основних
засад Національної системи охорони здоров’я: регулювання,
планування та управління системою, а також регулювання
приватного сектора охорони здоров’я [945].
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Право на здоров’я закріплене в Конституції Греції як соціальне право. Підставами для реалізації права на медичне
страхування у Греції є: громадянство (для послуг, які надаються Національною системою охорони здоров’я, первинна
медична допомога у сільських лікарнях, а також амбулаторна
та екстрена медична допомога); професійний статус (для
послуг, які надаються або/і фінансуються страховими фондами).
До 2011 р. у Греції налічувалося 30 страхових фондів, які
забезпечували страховий захист, фінансування і надання
медичних послуг 97% населення країни. З 2011 р. всі вони
увійшли до Організації з надання медичних послуг (ΕΟРΥΥ).
Первинну медичну допомогу в країні надають різні державні й приватні медичні організації. Переважно це чотири
структури:
– мережа закладів Національної системи охорони здоров’я
(сільські медичні центри, регіональні поліклініки та амбулаторії). Сюди входять 200 медичних центрів, де працюють
лікарі загальної практики та вузькі спеціалісти. Первинна
медична допомога у сільських і приміських районах
надається здебільшого безкоштовно;
– мережа медичних центрів фондів соціального страхування. Приміром, Фонд соціального страхування має мережу з
293 медичних центрів і спеціальних медичних підрозділів, де
працюють 8 320 лікарів майже всіх спеціальностей. Фонд сільськогосподарського страхування має у своєму розпорядженні
приблизно 8 тис. приватних лікарів. Фонд страхування державних службовців уклав контракти з майже 20 тис. лікарів,
різними діагностичними центрами і лабораторіями, а Фонд
страхування вільних підприємців та Фонд страхування моряків – із понад 3 тис. лікарів. Нині всі фонди об’єднані в
Організацію з надання медичних послуг;
– поліклініки, які утримуються місцевими муніципалітетами;
– приватний сектор: лікарі, які уклали контракти з одним
або декількома страховими фондами, незалежні лікарі діагностичних центрів, лабораторій та приватних амбулаторій.
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У Греції існує понад 25 тис. приватних закладів охорони здоров’я і приблизно 400 приватних діагностичних центрів.
Вторинну та третинну допомогу надають лікарні Національної системи охорони здоров’я, інші лікарні та приватні
клініки. Всі ці заклади поділяються на загальні й спеціальні [257].
Основна проблема системи охорони здоров’я – невідповідність між заявленими цілями, заходами для їх реалізації та
імплементованим законодавством. Деякі реформи проведені
лише частково, а деякі скасовані ще на стадії впровадження.
Тож зміни, очікувані як результат медичних реформ виявився короткочасним. А тягар минулого гальмує поступ галузі
[623, с. 16; 805, с. 9].
Наслідки кризи 2015 р. виявилися тяжкими для населення,
особливо для груп ризику. Люди похилого віку змушені сплачувати більше за медичні послуги. Натомість доступ до них
ускладнився. Неможливо знайти лікарів, медикаменти стали
дорожчими. Дешевші лише непатентовані ліки. Витрати на
охорону здоров’я значно урізали за останні роки – з 5,3 до
4,3 млрд. Водночас зросло безробіття.
В держсекторі відбулися кілька масштабних хвиль скорочень. Близько 2 мільйонів людей втратили робочі місця і відповідно соціальне страхування.
Інший наслідок кризи – зменшення числа робочих місць
та урізання зарплати лікарям. Тисячі медпрацівників вже виїхали з країни у пошуках кращого заробітку. За останні 6
років лише в медичній раді Афін 7,5 тисячі лікарів виїхали за
кордон у пошуках роботи, здебільшого до Великої Британії,
Скандинавії та Німеччини [214]. 132 великих медичних центри були об’єднані в мережу з 82, близько 850 клінік були
закриті, а 30 тисяч працівників системи охорони здоров’я
були звільнені. Система охорони здоров’я наскрізь корумпована [90].
У 2012 р. міністерство вносило законопроект щодо піклування про жебраків та надання їм соціального захисту [684].
У 2014 р. міністерство подало законопроект щодо працевлаштування лікарів [662]. Були оприлюднені основні ідеї
250

2.8. Основні напрями політики здоров’язбереження у країнах

Закону про здоров’я: вимоги до хірургічних втручань, кваліфікації персрналу, запровадження принципу взаємодії у
роботі медичного персоналу, встановлення необхідної кількості ліжок у медичних закладах, питання надання сервісних
послуг та скорочення годин очікування пацієнтами [683].
Неодноразово міністром робилися заклики до фармацевтичних компаній вкладати кошти в економіку для виготовлення
дорогих і якісних медикаментів відповідно до європейських
стандартів [682]. Міністерство охорони здоров’я Греції висунуло пропозицію про накладення штрафів за несвоєчасне
проходження скринінг-тестів раковими хворими, оскільки у
країни один з найгірших показників смертності онкологічних захворювань [89].
У 2016 р. бюджетне обмеження, жорстка економія коштів,
високий рівень безробіття і щоденний приплив біженців
поставили галузь охорони здоров’я у скрутне становище. У
2017 р. уряд планує покращити ситуацію через введення
сімейних лікарів та створення закладів первинної медичної
домомоги у віддалених районах [793].
Греція відмовляється реалізовувати Директиву ЄС від
2014 р., що забороняє паління в установах і громадських місцях. Уряд намагається визначити «години куріння» і не виконує всіх зобов’язань [661].
Нині система охорони здоров’я близька до краху. На її підтримку стали лікарі деяких країн світу і проводять кампанію
«Emergency Greece». ЄС закликає допомогти Греції економічно стабілізуватися та вирішити питання з гуманітарної допомогою та біженцями [615].
Мальта має дуже ефективну систему охорони здоров’я, і
люди можуть вибрати між державним і приватним сектором
[745].
У систему вкладаються кошти від оподаткування. У таким
спосіб покривається будь-яке лікування, у тому числі госпіталізація, вагітність і пологи, хірургія і реабілітація.
Уряд гарантує первинну допомогу в 8 диспансерах і 7 медичих центрах. Окрім послуг лікарів загальної практики,
пропонується широкий спектр профілактичних і реабіліта251
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ційних послуг, догляд за породіллею і новонародженим, за
особами з психічними розладами тощо. Працює мережа
аптек, де пропонуються послуги лікаря загальної практики в
окремо визначені години [938].
Всі громадяна країн ЄС під час перебування на Мальті
користуються Європейською оздоровчою страховою картою,
яка покриває безкоштовне медичне лікування [674]. Постачання якісних послуг системи охорони здоров’я – важливий
пріоритет для Мальти. Уряд намагається якнайбільше інвестувати у сектор здоров’я, впроваджує різні ініціативи щодо
покращення первинної допомоги, роботи сімейних лікарів
[694, с. 22]. Система охорони здоров’я, хоч і наслідує британську систему, однак має певні законодавчі розбіжності, особливо в питаннях страхування [786].
У 2010 р. була створена медична організація, яка відповідає за співпрацю з іншими країнами у питаннях збереження
здоров’я. Медичний персонал займається діагностикою, лікуванням і реабілітацією мальтійців усіх вікових груп за напрямами: соціальна робота, дієтологія, стоматологія, офтальмологічні послуги, протезування, робота з патологіями, психологія, радіотерапія, вдосконалення лікувально-діагностичного процесу за допомогою сучасних фізичних методів, а також
розробки фізичних засад і новітніх зразків високотехнологічного медичного устаткування [550].
У 2016 р. курс на подолання ракових захворювань на
Мальті визначений як національна платформа для об’єднання всіх недержавних організацій, щоб допомогти хворим та їх
сім’ям [538]. Уряд здійснює заходи з оздоровлення сексуального життя. Для цього існують анонімні, безкоштовні консультації як для підлітків, так і для дорослих. Велика увага
приділяється сексуальному вихованню з дитинства [898].
Активну участь у збереженні здоров’я мальтійців бере
Національний орган з переливання крові. Він прагне забезпечити стійке постачання безпечної крові на Мальтійських
островах, пропонує послуги, що включають консультування
донорів, біохімічний скринінг, проводить кампанії з підвищення обізнаності про важливість донорства крові [782].
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Усі функції і обов’язки з охорони здоров’я на Кіпрі виконує Міністерство охорони здоров’я. В його структурі працює
Страхова організація охорони здоров’я, яка створена в рамках загальної системи медичного права, є державною корпорацією, управляється Радою тристороннього правління
(уряд, роботодавці й працівники) і ставить перед собою завдання впровадження Глобальної системи охорони здоров’я
на Кіпрі. Міністерству допомагають Антинаркотична рада
Кіпру, Національний комітет біоетики, Коміся з психічного
здоров’я, Комітет з розгляду скарг громадян і дотримання
прав пацієнтів, Рада з питань трансплантації. Доречно відзначити, що Кіпр має досвід здоров’язбереження за напрямом донорства й трансплантації, має відповідну нормативну
базу для реалізації цієї політики [879].
У 2010 р. при Міністерстві було створено Європейський
координаційний сектор для горизонтального моніторингу,
організації та координації управління європейськими проетами і програмами.
Місія сектора – сприяти участі Міністерства охорони здоров’я в європейських програмах для задоволення власних
інтересів. Основні цілі: ефективне представництво і участь
Міністерства охорони здоров’я в Раді Європейського Союзу,
Комітеті постійних представників і Раді Міністрів охорони
здоров’я держав-членів Ради; участь у комітетах Європейської Комісії у тісній співпраці з Постійним представництвом Республіки Кіпр в ЄС; участь у конференціях, конгресах, форумах, організованих Радою Європейського Союзу;
координація та моніторинг процесу узгодження діяльності;
участь Міністерства в проектах, які спільно фінансуються різними фінансовими механізмами ЄС, для відповідного залучення коштів; загальна координація Міністерства відповідно
до Європейської стратегії охорони здоров’я та інших здоров’язбережних стратегій тощо [932].
Аналізуючи роботу уряду Кіпру помітна його активністьі
бажання долучатися до Європейських проектів і прграм.
Кіпр був учасником Другї програма дій Співтовариства в
галузі охорони здоров’я (2008-2013 рр.). Програма мала три
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мети: підвищення безпеки та якості життя громадян; зміцнення здоров’я і скорочення нерівності стосовно здоров’я;
генерування та поширення медико-санітарної інформації і
знань [667]. З 2014 р. Кіпр є учасником Третьої програми в
галузі охорони здоров’я (2014–2020 рр.), що має 4 цілі: зміцнення здоров’я, профілактика захворювань та забезпечення
сприятливих умов для здорового способу життя на основі
принципу «здоров’я у всіх політиках»; захист громадян ЄС
від транскордонних загроз здоров’ю; сприяння створенню
інноваційних, ефективних систем охорони здоров’я; полегшення доступу до якісної медичної допомоги. Програма
здійснюється за допомогою щорічних планів роботи в яких
викладені пріоритетні напрями і критерії для фінансування
певних дій [686]. Кіпр підтримав Директиву 2014/40/ЄС
щодо регулювання продажу тютюнових виробів. Директива
передбачає, зокрема, заборону ароматизованих сигарет,
зміну маркування пачок, заборону будь-яких маніпулятивних надписів на пачках про вміст смол, нікотину тощо, врегулювання ринку електронних сигарет, посилення контролю
за їх нелегальним обігом [984].
Група країн Південної Європи має досить вигідне географічне розташування та відносно стабільну економіку, що дає
змогу належним чином фінансувати охорону здоров’я.
Виклики, з якими стикаються країни, що є сусідами демонструють переваги колективної політики ЄС з питань, які стосуються національних інтересів.
Як гравці, діяльність яких у сфері розвитку є не лише
активною, але й випереджальною, країни працюють над
вирішенням питань, які мають глобальний характер, таких
як бідність, голод, стан довкілля, дотримання прав людини,
освіта та цифрова нерівність. За підтримки ЄС реалізують
програми та проекти, що сприяють належному врядуванню,
розвитку людських ресурсів та соціальному розвиткові, безпеці, міграції, охорони довкілля тощо.
Європейський інструмент сусідства та партнерства є важливим механізмом співпраці для політики здоров’язбереження. Для її реалізації країни ведуть активну міжнародну
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(Ватикан) і внутрішню політику (Князівство Монако), комплексно підходять до заходів із збереження здоров’я (Італія) і
використовують всі можливості щодо інформування своїх
громадян через мережу Інтернет. Усі країни регіону мають
національні програми, де пріорітетними напрямами визначені профілактичні заходи щодо збереження здоров’я.
Князівство Андорра, Кіпр розробили і виконують програми
до 2020 р.
Єдиний виняток – Греція. Її політику здоров’язбереження
не можна назвати ефективною позаяк, уряд не виконує європейських вимог і рекомендацій, більшість програм залишилися нереалізованими, а проекти законів неухваленими.
Країна має високий рівень корупції, слабку економіку і багато внутрішніх проблем, що впливають на всю систему охорони здоров’я.
У проаналізованих країнах регіону основними напрямами
державної політики здоров’язбереження є інформування
громадян і використання інформаційних технологій для
роботи галузі; освіта у питаннях здоров’язбереження; здійснення профілактичних заходів; підняття рейтингу пріоритетних видів спорту і ідеалу здорової людини; використання
релігійних та морально-етичних принципів; співпраця на
всіх рівнях і запозичення позитивного зарубіжного досвіду.
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Розділ 3

Роль державної політики
здоров’язбереження в розвитку системи
громадського здоров’я в Україні
3.1. Сучасний стан і проблеми політики
здоров’язбереження в Україні
Упродовж останніх десятиліть поняття «здоров’я» набуло
сутнісного політичного значення. Уряди, державні чи приватні організації, за допомогою політичних заходів всіляко
намагаються знайти ефективні важелі впливу на індивідуальне та суспільне здоров’я з метою поліпшення його стану.
Активізація участі урядів і зацікавлених груп у виробленні
політичних рішень щодо охорони здоров’я, посилення уваги
науковців різних сфер знань до цієї царини не є випадковими. Адже питання здоров’я (чи його відсутності), вартості й
доступності лікування, належних умов життя стосуються
інтересів широких груп населення, формують електоральні
настрої, стають предметом політичних дискусій. Відтак
можна вести мову про те, що медики втратили монополію на
регулювання системи охорони здоров’я, а політика охорони
здоров’я стала предметом політологічних досліджень [454,
с. 271].
Нові вимоги до політики охорони здоров’я пов’язані також
з об’єктивним процесом формування цілісного світу – глобалізацією. У сучасному світі спостерігається глобалізація проблем здоров’я, які при цьому активно політизуються.
Епідемія ВІЛ/СНІДу, тютюнопаління та наркоманії, туберку256
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льозу, гепатитів, ожиріння тощо у різних країнах стали предметом політичних дискурсів на національних та глобальному рівнях. Пандемії (глобальні епідемії) інфекційних захворювань становлять загрозу для країн і все частіше потребують негайної реакції національних систем охорони здоров’я.
Достатньо згадати при цьому останні спалахи вірусу Ебола
2014–2015 рр., від якого померли тисячі людей у різних країнах світу [482]. З іншого боку, до розв’язання проблем охорони здоров’я дедалі активніше долучаються наддержавні
структури та міжнародні громадські організації, які відіграють роль глобальних акторів політики громадського здоров’я. Проте впровадження міжнародних зобов’язань, стандартів, програм та модельного законодавства сфери охорони
здоров’я у конкретних країнах значною мірою залежить не
від доцільності соціально-медичних втручань, а від ендогенних політичних чинників – локального контексту, соціокультурних і політичних традицій, ідеологічних уподобань. Такі
модерні політичні інновації спонукають до глибшого осмислення процесів взаємовідносин між національними і наднаціональними політичними інститутами у сфері охорони здоров’я, сучасних тенденцій урядування і впливу глобальних
ініціатив на конкретні сфери політики.
У глобальному вимірі науці ще доведеться дати відповідь
на багато проблемних питань пов’язаних з існуванням людини. Як відзначає відомий вчений К. Лосєв, медична статистика, незважаючи на зростання тривалості життя, невблаганно
засвідчує про погіршення здоров’я населення планети, швидке і велике зростання споживання лікарських препаратів,
зростання бездітних пар, зростання новонароджених з генетичними порушеннями, появу нових хвороб, захисту від
яких поки що не знайдено. За останні тридцять років, за даними ВООЗ, з’явилося три десятки нових захворювань [185].
Відтак у сучасному світі значно актуалізуються проблеми
взаємодії між національними та локальними ініціативами
щодо збереження здоров’я, глобальними ідеями та місцевим,
локальним середовищем їх втілення. Україна, останніми
роками, обрала шлях підтримання та залучення до подібних
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практик, а тому система охорони здоров’я в державі має відповідати світовим стандартам.
Здоров’я населення – це стан населення, який характеризується комплексом демографічних показників (народжуваність, смертність, смертність немовлят, рівень фізичного розвитку, захворюваність, середня очікувана тривалість життя)
[520, с. 89]. Воно є системним явищем, що формується певним
середовищем і перебуває у постійній взаємодії з ним. На стан
здоров’я населення, відмічають сучасні дослідники, суттєво
впливають: демографічна та медична ситуації, духовний та
культурний рівні, матеріальний стан, соціальні відносини,
конфлікти, засоби масової інформації, урбанізація, темпи
індустріалізації тощо. Відтак охорона здоров’я повинна мати
комплексний характер, що слід враховувати в політиці охорони здоров’я [408]. Така політика є відносно самостійною
сферою суспільних відносин, пов’язаною з реалізацією національних і глобальних цілей, соціально-економічним реформуванням суспільства; її результати слугують мірилом для
оцінки рівня суспільного добробуту, розвитку суспільства та
його безпеки. Сучасна політика охорони здоров’я ґрунтується на тому, що уряди країн несуть відповідальність за стан
здоров’я населення, а не лише за стан та фінансування системи надання медичної допомоги, яка працює в країні.
Політика охорони здоров’я слугує одним із способів легітимації влади і оперує нормативними (ціннісними) уявленнями про здоров’я як бажаний рівень соціально-демографічних
показників [411, с. 26].
Слід відмітити, що переважна більшість науковців розглядають проблеми галузі комплексно. Зокрема, О. Чорновіл до
основних проблем галузі відносить неналежне кадрове забезпечення і інформаційне забезпечення системи охорони здоров’я, проблеми, пов’язані з медикаментозним забезпеченням і недосконалу систему управління [510, с. 39-41].
С. Линник, Н. Кризина, Г. Пархоменко вбачають проблеми у відсутності реакції національної системи охорони здоров’я на зміну ринково-економічної ситуації в країні, неналежному кадровому забезпеченні галузі охорони здоров’я,
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диспропорції у фінансово-організаційній структурі сфери
охорони здоров’я, деформації фармацевтичного сектору, а
також, зосередженості на проблемах галузі, а не на задоваленні медичних потреб населення, недостатність обсягів
фінансування з громадських джерел, неефективне використання наявних ресурсів охорони здоров’я, недостатня прозорість і справедливість, зумовлені значними масштабами розвитку неофіційних платежів [196, с. 46-47].
О. Ціборовський, П. Лисенко вказують на наявність
серйозних недоліків, зокрема недостатність наукового
обґрунтування організаційних заходів, спрямованість на
екстенсивний шлях розвитку, диспропорції в розвитку первинної та спеціалізованої, амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги, недостатнє фінансування, яке
здійснювалось за залишковим принципом, незадовільне
матеріально-технічне забезпечення медичних закладів, особливо сучасною лікувально-діагностичною апаратурою, низький рівень і недосконала система оплати праці медичних
працівників, яка фактично не враховує якість і кінцевий
результат роботи [500, с. 68-69].
В. Дем’янишин, Т. Сіташ доповнюють перелік проблем
поглибленням фінансової кризи, що пов’язано з нестабільністю та недостатністю фінансування галузі; недосконалістю
законодавчих і нормативних актів, які впливають на забезпечення умов для поліпшення стану здоров’я населення та підвищення ефективності використання галуззю трудових,
матеріально-технічних та фінансових ресурсів відповідно до
засад ринкової економіки; нераціональною організацією
існуючої системи надання медичної допомоги; суттєвим відставанням рівня середньомісячної заробітної плати в галузі
охорони здоров’я від оплати праці у промисловості; звуженням економічного стимулювання діяльності працівників охорони здоров’я; браком сучасних медичних технологій; практичною відсутністю ринку медичних послуг [102, с. 8].
В. Якимець вказує на недостатній рівень фінансування
охорони здоров’я; невідповідність застосованих медичних
технологій рівню розвитку науки; низьку мотивацію та
недостатнє стимулювання медичного персоналу [273, с. 46].
259

Розділ 3. Роль державної політики здоров’язбереження в розвитку…

Ю. Гайдаєв вважає, що однією з проблем державної політики охорони здоров’я є те, що напрямки державної політики не враховують результати аналізу стану здоров’я населення України та адекватність системи надання медичної допомоги. Система охорони здоров’я не може функціонувати як
єдине ціле, вона діє лише завдяки зусиллям медичних працівників, а в складових частинах відбуваються неузгоджені
процеси, внаслідок чого саме існування галузі перебуває під
загрозою [51, с. 4-8].
Серед всього загалу перерахованих проблем, на нашу
думку доцільно їх згрупувати у чотири групи. Перша з них
фінансово-економічна, що охоплює проблематику системи
управління і організацію галузі, фінансову стратегію та
фінансову політику, страхування та прояви корупції.
Аналізуючи практику фінансування охорони здоров’я в
Україні в контексті її відповідності критеріям економічної
безпеки, В. Горин констатує, що попри суттєве збільшення
обсягу фінансових ресурсів, які спрямовуються на потреби
галузі, вони поки не здатні забезпечити її належне функціонування і залишаються нижчими за мінімальні згідно з рекомендаціями науковців, міжнародних організацій і практики
зарубіжних країн. Всупереч світовій практиці, основу фінансових ресурсів галузі формують кошти бюджетів усіх рівнів,
тоді як роль страхових механізмів досі мінімальна. Проведене
дослідження також засвідчило слабкий розвиток приватного
сегменту охорони здоров’я, причинами чого є відсутність
довіри з боку населення і його низька платоспроможність.
Разом з тим оцінка обсягів та структури фінансових ресурсів
охорони здоров’я ускладнюється закритістю інформації про
результати діяльності приватних медичних закладів, значним поширенням неофіційних платежів, а також високим
рівнем тінізації галузі [82, с. 220].
Існують також неоднозначні позиції відносто запровадження страхової медицини. Зокрема В. Чернецький переконаний у ефективності страхової медицини задля забезпечення належного фінансування галузі [503, с. 145-150]. А от
О. Литвінова, Л. Романюк, В. Коломийчук не вважають запро260
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вадження страхової медицини виходом з складної економічної ситуації галузі, натомість вбачають підвищення економічної ефективності системи охорони здоров’я в Укрїні за рахунок підняття соціального статусу лікаря, перегляду принципу оплати роботи лікаря від хвороби до здоров’я, запровадження державних важелів регулювання цін на медикаментозні засоби співрозмірно до середньостатистичних доходів
населення та виділених коштів на охорону здоров’я, раціональним використанням наявних ресурсів та інтенсивним
шляхом розвитку медичної галузі [199, с. 97].
На економічному ефекті при впровадженні медичних
інформаційних технологій наполягають І. Бєлікова, О. Катрушов, А. Костріков, Л. Руденко. Найбільш очікуваними
результатами, на їх думку, є: підвищення продуктивності
праці лікаря за рахунок скорочення часу, що витрачається на
ведення паперової документації; економія часу на складання
статистичних звітів; виключення «людського фактору» при
отриманні статистичної інформації; централізоване ведення
нормативно-довідкової інформації; зниження собівартості
медичної допомоги за рахунок організації швидкого доступу
до необхідної інформації про пацієнта, зменшення витрат на
дубльовані лабораторні дослідження; зменшення витрат на
лікування несвоєчасно діагностованих захворювань, що відбулося внаслідок неотримання своєчасної оперативної
медичної інформації; планування та контроль за витратами
ЛПЗ на лікарські засоби; забезпечення персоніфікованого
обліку медичних послуг та використання лікарських засобів;
забезпечення міжвідомчої та між секторної координації при
наданні всіх видів медичних послуг населенню; підвищення
ефективності механізмів фінансового контролю [19, с. 14].
О. Бобришева пропонує посилити роль держави у сфері
надання медичних послуг і таким чином підняти економічне
зростання галузі [660, с. 12-18]. Розглядаючи фінансово-економічні механізми реформування системи охорони здоров’я
Д. Карамишев, Н. Удовеченко наголошують на необхідності
вдосконалення принципів бюджетного фінансування галузі
та зменшення державних витрат на ті види статей, які відпо261
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відають лише за зростання екстенсивних показників функціонування системи і не поліпшують її якісну складову
[148, с. 115-123].
А. Надточій переконаний, що необхідно, насамперед змінити механізм фінансування галузі – запровадити показники
якості наданих медичних послуг і контроль якості наданих
послуг. Другою необхідною умовою, на його думку, є істотне
підвищення рівня фінансового забезпечення медичних
закладів і медичного персоналу, в тому числі і за рахунок
запровадження механізму медичного страхування, перевівши неофіційні платежі населення у правове поле, наділяючи
і пацієнтів і медичний персонал відповідними правами,
обов’язками і відповідальністю [237, с. 159].
Доповнює перелік недоліків, що негативно впливають на
політику охорони здоров’я корупція. Стан протидії корупції
у сфері охорони здоров’я населення потребує вжиття комплексних заходів з боку органів державної влади, які мали б
забезпечити успішну реалізацію державної актикорупційної
політики. Пріоритетну увагу за цих умов має бути надано
усуненню причин та умов, що сприяють учиненню корупційних правопорушень [451, с. 59]. Серед основних корупційних складових в галузі охорони здоров’я виділяють існування
корупційних схем у державних закупілях, неналежне кадрове забезпечення галузі (починаючи з медичної освіти і закінчуючи непрозорим призначеням медичних працівників) та
існування великої кількості дозвільних документів, ліцензій
[452, с. 46]. Причиною, що сприяє поширенню явища корупції, є відхилення від стандартів політичної етики та політичної культури, що знаходяться в прямій залежності від політичної волі [449, с. 54].
Якщо звернутися до досвіду зарубіжних країн то світова
практика показує нам, що успішними у вирішенні фінансово-економічних проблем є країни, які проводили комплексну
соціальну програму на основі бізнес-планів. Так, Антигуа і
Барбуда досягли значних результатів в галузі охорони здоров’я за рахунок комплексної соціальної програми і вдалого
бізнес-плану міністерства фінансів. Куба запровадила соці262
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альну програму що має різні форми вираження: правова
основа для реклами, маркетингу, виробництва продуктів
харчування, освіти тощо. Великих успіхів за рахунок запровадження соціальної програми і фінансування в галузь охорони здоров’я досягнула Республіка Еквадор. Свій, успішний
соціальний експеремент у період з 2006 по 2010 рр. провів
уряд Чилі, з 2007 по 2013 рр. Боліварианська Республіка
Венесуела. З 2015 по 2018 рр. запроваджений бізнес-план в
рамках соціальної програми на Ямайці.
З огляду на наведений позитивний досвід, важливим
реформаторським кроком для України може стати запровадження комплексної соціальної програми на основі бізнесплану до розробки якого необхідно залучити Міністерство
фінансів та Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України на короткостроковий період – до п’яти років.
А також використовуючи досвід Італії та Швеції у запобіганні явища корупції в галузі охорони здоров’я існує необхідність запровадження Національної антикорупційної стратегії в міністерстві охорони здоров’я України. Стратегія має
бути розроблена на основі аналізу ситуації, пов’язаної з різними проявами корупції в міністерстві та його структурних
підрозділах, з використанням світового досвіду та рекомендацій міжнародних організацій за результатами моніторингу й
оцінки стану запобігання і протидії корупції в Україні.
Доцільно зупиинитися і на кадровій складовій, що являє
собою другу групу проблем державної політики охорони здоров’я. На нагальній потребі в підготовці управлінців сучасного виміру, де головною метою державної кадрової політики у
сфері охорони здоров’я має бути забезпечення ефективності
її функціонування за рахунок створення системи підготовки
професійних, кваліфікованих, ініціативних та відповідальних управлінських кадрів, здатних ефективно керувати
ресурсами і брати на себе відповідальність за їх використання
наголошують Д. Карамишев, Н. Федак [150, с. 74]. Г. Заяць
наголошує на модернізації механізму кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я України та її регіонів, що повинна здійснюватися відповідно до завдань її реформування на
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основі реструктуризації медичної допомоги на первинну,
вторинну та третинну. Згідно з цим кадровим пріоритетом є
першочергове забезпечення лікарями закладів первинної
медико-санітарної допомоги, організованих за територіальною ознакою, представлених здійсненням діагностики та
лікуванням найбільш поширених у країні хвороб, консультуванням, здійсненням профілактичних заходів, а також у
випадку необхідності направлення для надання спеціалізованої допомоги [136, с. 39]. Р. Погоріляк, О. Гульчій, Г. Слабкий
зосереджуються на психології менеджменту в галузі охорони
здоров’я, вивчають психологічні особливості кадрового відбору та психологічний клімат в колективі [292, с. 281]. О. Хвисюк, В. Марченко, В. Жеребкін, М. Бортний, О. Цодікова,
К. Бодня, О. Грищенко, І. Соболєва, О. Сергієнко, Ю. Коломійченко наголошують на впровадженні нових форм післядипломної підготовки лікарів (лікарська резидентура, клінічна ординатура) [493, с. 89]. Р. Погоріляк, О. Гульчій значну
увагу приділяють професіоналізму управлінця системи охорони здоров’я. На їх думку професіоналізм має забезпечити:
якісне виконання посадових обов’язків; стабільність сектора,
за який він безпосередньо відповідає; постійну готовність до
підготовки та реалізації рішень зі складних завдань; можливість підвищення своєї кваліфікації тощо; професійне виконання спеціальних завдань і функцій, пов’язаних з управлінською діяльністю; галузеве спрямування на основі здобутого
досвіду [291, с. 78]. О. Корольчук стверджує, що кадровий
потенціал є головною компонентою та запорукою, що забезпечує ефективність та досягнення результатів впроваджуваних змін будь-якої системи суспільства. Тобто реформування
системи охорони здоров’я може бути завершеним лише за
умов наявності якісних високопрофесійних фахівців як медиків, так і управлінців в охороні здоров’я – ефективна кадрова
політика є одним із потужних інструментів реформування
охорони здоров’я [177, с. 68-69].
Коли говорять про недостатнє кадрове забезпечення
сфери охорони здоров’я то серед основних проблем при
вирішенні кадрового питання найчастіше називють недоско264
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налу систему планування кадрового складу сфери охорони
здоров’я, брак мотивації та зацікавленості у покращенні
результатів власної діяльності, відсутність механізму мотивації для лікарів, низьку заробітну плату персоналу,невідповідність якості підготовки медичних кадрів сучасним вимогам і
потребам медичної галузі та завданням реформування
медичної сфери, недостатню укомплектованість і забезпеченість медичними кадрами, постаріння кадрового потенціалу,
диспропорційність кадрового забезпечення (галузева диспропорція та регіональна диспропорція (між різними регіонами країни, а також міською та сільською місцевостями),
зниження рівня кваліфікації кадрів, недосконалі механізми
контролю за виконанням процедури працевлаштування
випускників вищих медичних закладів освіти, які навчались
за державним замовленням, та покарання за невиконання
процедури працевлаштування, незацікавленістю студентів у
поєднанні з недостатнім рівнем вимог до рівня вищої освіти;
недостатніми рівнями фінансування медичної освіти та
оплати праці викладацького складу; неефективним використанням клінічних баз і, відповідно, незадовільним станом
системи відпрацювання практичних навичок; високим рівнем корумпованості додипломної та післядипломної освіти;
відпливом кваліфікованих кадрів з державних медичних
закладів (причинами чого є внутрішня, зовнішня міграція,
перехід в приватні медичні заклади, перехід в іншу галузь,
наприклад, в фармацевтичну); недостатнім рівнем контролю
та аудиту діяльності персоналу.
Формування кадрової політики в галузі охорони здоров’я
населення – досить складний та багатогранний процес, в
якому взаємодіють об’єктивні та суб’єктивні фактори. Він
включає в себе послідовне здійснення законодавчих, організаційно-управлінських, науково-дослідних та інших заходів.
У ході реалізації всього спектру заходів важливо зберегти
оптимальне співвідношення новацій та спадкоємності, перспективності та прагматизму. Кадри є найбільш стабільним
соціальним елементом суспільства й держави, носієм їх традицій та досвіду. У структурно-змістовному значенні кадрова
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політика в галузі охорони здоров’я населення – це система
офіційно визнаних цілей, задач, пріоритетів і принципів
діяльності уповноважених суб’єктів з організації та регулювання кадрових процесів і відносин. Ці принципи, в свою
чергу, визначають і головні критерії оцінки кадрів, шляхи
удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації персоналу, раціонального використання кадрового потенціалу окресленої сфери [439, с. 153-154].
На нашу думку говорити про підготовку суто медичних
кадрів буде не правильним. Мова повинна йти про підготовку всіх суб’єктів політики в сфері здоров’язбереження це і
політики, органи виконавчої влади, управлінці всіх рівнів,
менеджери, персонал, підприємства всіх форм власності,
суб’єкти господарювання, громадські об’єднання, волонтери
та ін. У підготовку нових кадрів необхідно вкладати здоров’язбережну складову. Необхідно визначити вимоги та нові
професійні знання, якими мають володіти всі актори які
задіяні у запровадженні державної політики здоров’язбереження. Їх можна згрупувати таким чином. По-перше, це
сучасне знання про збереження громадського здоров’я.
Традиційна парадигма й практика охорони здоров’я в
Україні – це надання медичної допомоги. Однак в сучасній
концепції охорони здоров’я треба робити наголос на здоров’язбережній, профілактичній та реабілітаційній складових. Здоров’язбереження розглядається як окремий важливий, але тільки компонент суспільної охорони здоров’я, питома вага якого у формуванні громадського здоров’я може становити великий відсоток.
Підвищення вимог до акторів відповідно до світових стандартів орієнтує на неперервну освіту, мобільність, фізичну та
інтелектуальну працездатність, витривалість, що потребує
гарного здоров’я. Тому в нових соціально-економічних умовах розвитку держави і подальшого науково-технічного прогресу потужним засобом забезпечення ринку праці здоровими трудовими ресурсами є підготовка акторів із належним
рівнем здоров’язбережувальної компетентності. Актор повинен усвідомлювати значення здорового покоління викорис266
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товувати у вихованні здоров’язбережувальні знання, уміння
та навички.
По-друге, підвищення рівня правової освіти та правової
культури акторів. Динамічний розвиток законодавчого забезпечення різних аспектів діяльності системи охорони здоров’я, перехід на нову модель медичної допомоги, необхідність законодавчого забезпечення прав пацієнтів, медичних
працівників, поступової гармонізації вітчизняної правової
бази з нормами і стандартами Європейського Союзу зумовлюють актуальність правової підготовки акторів. Важливу
увагу слід приділяти розширенню таких заходів правової
освіти як організація роботи спеціальних правових курсів,
шкіл, семінарів. Немаловажну у роль у правовому вихованні
відіграють такі засоби масової інформації як газетна, журнальна стаття, кіно і телебачення які допомагають особистості зрозуміти і засвоїти процес різноманітної соціальної практики. Ці засоби створюють спеціальний інструментарій з
донесення до розуму та почуттів кожної людини правових
цінностей таких як життя та здоров’я людини.
По-третє, це знання, вміння і навички із сучасного управління та менеджменту. Теорія організації й управління охороною здоров’я, роль акторів, мотивація та управління людьми, лідерство, урегулювання конфліктів, стратегічне планування діяльності, ефективність виробничої діяльності, зв’язки із зовнішнім середовищем, у якому діє організація, – ось
далеко не повний перелік знань і вмінь, необхідних сучасному актору.
По-четверте, це підвищення рівня економічної підготовки.
Модель майбутньої системи охорони здоров’я в Україні ґрунтується на нових фінансово-економічних засадах, а саме: на
запровадженні багатоканального механізму формування
консолідованого бюджету на охорону здоров’я, розмежуванні повноважень між фондотримачем і надавачами медичних
послуг, реформуванні методів оплати за медичні послуги
тощо. Основною метою вказаних перетворень є запровадження механізмів захисту громадян України від фінансового
ризику на випадок захворювання, підвищення економічної
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ефективності галузі та механізмів економічної мотивації для
стримування неконтрольованого зростання вартості медичних послуг і підвищення їх якості.
Безумовно, кадрова складова є важливим компонентом
державної політики здоров’язбереження. Для України дуже
важливо вирішити ряд кадрових проблем і для цього необхідно звернути увагу на світовий досвід. Зарубіжна практика
у кадровій політиці відбувається за такими напрямами: виявлення конфліктів між пацієнтами і медичним персоналом,
залучення до сестринської роботи, підготовка кадрів для
забезпечення полового і післяпологового догляду та догляду
за особами похилого віку (Барбадос); зміна моделі управління
(Республіка Уругвай, Аргентина); діяльність школи медицини, яка дає можливість підготовки, перепідготовки, навчання
і атестації медичних кадрів (Куба), або Громадської школи
освіти (Еквадор); запровадження програм на національному
рівні та кадрових проектів на основі трьох ключових складових – лідерство, менеджмент і управління (Республіка Гаїті);
залучення фахівйів різних галузей – досвід Ямайки показує,
що покращити надання медичних послуг можливо за рахунок створення регіональних органів і залучення різного роду
фахівців: поліцейських, працівників міграційної служби та
міністерств. Такою практикою користується Тринідаді і
Тобаго, де важливу роль у політиці охорони здоров’я відіграє
Міністерство закордонних справ. На його відповідальності
лежить міжнародний досвід, запровадження міжнародних
стандартів, фінансування, моніторинг і оцінка; практика
створення окремих підрозділів для запровадження політики
здоров’язбереження (Еквадор); створення медичних центрів
(закладів) з різних медичних практик (Кайманові острови);
обмін досвідом (Куба).
До третьої групи варто віднести політико-правові проблеми. Р. Гревцова зазначає, що Концепція розвитку законодавства України у сфері охорони здоров’я повинна отримати
нормативне закріплення, що дозволить чітко визначитися з
тим, які законодавчі акти потрібні для здійснення реформи,
спрямованої на забезпечення ефективного функціонування
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системи охорони здоров’я в умовах існуючих реалій та нових
викликів [87, с. 9]. На недоліках систематизації законодавства
України в сфері охорони здоров’я наголошує Р. Майданик
[205, с. 63-74], Т. Курило [189, с. 151-152], О. Рогова [673,
с. 163-164].
На думку авторського колективу, В. Москаленко, О. Гульчій, В. Журавель, Т. Ткачук чинне законодавство у сфері охорони здоров’я потребує кардинальних змін, зокрема, щодо
питань гарантованого обсягу безоплатної медичної допомоги, видів та порядку надання платних медичних послуг у
державних і комунальних закладах охорони здоров’я, умов
запровадження медичного страхування, комплексного врегулювання прав та обов’язків пацієнтів і лікарів тощо [233,
с. 169]. На думку Г. Слабкого, В. Русняк, С. Істомина правового врегулювання потребують засади правового і соціального
захисту пацієнтів та медичних працівників, з визначеними
ефективними і справедливими механізмами відшкодування
шкоди, заподіяної життю і здоров’я людини та впровадження
механізмів забезпечення професійної медичних працівників
з державною підтримкою престижу медичної професії [429,
с. 111]. На проблемах реформування й оновлення законодавства України в галузі охорони здоров’я зупинялись В. Головченко [70, с. 93-95], С. Стеценко, І. Сенюта [458, с. 96-100].
М. Пономаренко, І. Алєксєєвою визначені проблеми пов’язані з нормотворчими процесами, що супроводжують реформування галузі охорони здоров’я, серед яких автори визначають недоліки термінологічного апарату [301, с. 155-157] та
великий масив офіційних державних документів, що ускладнює роботу з ними [4, с. 178-182].
На нашу думку, існують також питання, вирішення яких
залежить від прийняття ряду законів. Зокрема, доцільно скористатися досвідом законодавчої регламентації створення
банку донорів, трансплантації та донорств (Аргентина,
Республіка Еквадор, Республіка Колумбія, Кооперативна
Республіка Ґаяна та Кіпр); про адаптацію до старіння (Франція); про зміцнення здоров’я і пропаганду здорового способу
життя (Австрія); про підготовку та навчання кваліфікованого
медичного персоналу (Норвегія).
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Серед внутрішніх причин, що слід віднести до даної
групи, ми відносимо також відсутність належної уваги до
охорони здоров’я з боку уряду держави, органів виконавчої
влади, політичних партій і сил. Основна частина проблем
галузі викликана тим, що існує заполітизованість питань
реформування охорони здоров’я. Кожна політична сила в
Україні приходила до влади зі своєю стратегією реформування і не доводила її до кінця. Адже реформа ще на стадії розробки повинна характеризуватися такими трьома ознаками
як фундаментальність, функціональність і реальна можливість втілення в життя. Будь-яка реформа взаємопов’язана з
іншими, відповідно, якщо не враховувати даний чинник,
перетворення приречені на поразку. Наприклад, досвід зарубіжних країн (Еквадор, Чилі, Куба) вказує, що реформи системи охорони здоров’я можуть досягти своєї мети, якщо супроводжуватимуться радикальними змінами в організаційній
структурі сектору соціально-економічної політики.
Також значним недоліком є відсутність спадкоємності й
послідовності в реалізації реформ та єдиної політичної волі
щодо напряму шляхів реформування. За роки незалежності,
до 2016 р., Міністерсто охорони здоров’я очолювало 19 міністрів [216]. Кожен з яких разом зі своєю командою мали власні
інтереси і не визначали, не аналізували, не систематизували
перешкоди, які протидіють, та фактори, які сприяють втіленню перетворень; не мали розуміння необхідності змін у сфері
охорони здоров’я; мети перетворень спрямованої на покращання, удосконалення існуючого стану речей. Тож, спроби
державної влади внести порядок у сферу охорони здоров’я
мали епізодичний характер.
Для успішної реалізації реформи необхідне усвідомлення
серйозності проблеми і необхідності нагальних дієвих заходів, згода на проведення в самій структурі (міністерство) і
наявність лідера (керівника), здатного впроваджувати реформу. Але звичайно, якщо оточуюче середовище не буде прихильне до реформи, ці три чинники можуть і не стати передумовами процесу реформування. Отже, взаємодія багатьох
факторів, які можуть об’єднуватися різними способами, є
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загальною ознакою і передумовою процесу реформування на
різних етапах розвитку держави. Важливими підвалинами
реформування галузі охорони здоров’я є зміна стимулів,
зміна людей та інвестування в людей.
На нашу думку, слід виділити три чинники, які заважають
реформуванню галузі охорони здоров’я. Це чинники індивідуальності (актори не є лідерами які б могли реалізувати
реформу, якісно забезпечити її виконання, були готові до
командної роботи і роботи в кризовій ситуації, вміли злагоджувати конфлікти тощо), чинники середовища (інформаційні забруднення, недостовірна інформація або її замовчування), чинники навмисного впливу (контроль з боку зацікавлених осіб, психологічний тиск).
Ситуація також характеризується складним процедурним
механізмом прийняття рішень, в тому числі стосовно проекту реформи та подальших механізмів її втілення. Важливими
складовими реалізації реформи галузі охорони здоров’я є
розробка, прийняття і реалізація національних програм і
планів. При дослідженні зарубіжного досвіду ми звернули
увагу, що кожна країна у своєму розвитку мала декілька етапів проведення реформ. Загалом вони припадають на часові
проміжки з початку 2000-х років до 2013–2015 рр. та з 2016 р.
по 2020–2030 рр. і мають вирішити широкий спектр проблем.
Якщо ж розглядати роботу України а загалом активність
Міністерства охорони здоров’я то на даний час офіційний
веб-сайт міністерства у розділі «Цільові програми та заходи.
Концепції» дає можливість ознайомитися лише з: Державною
цільовою програмою «Цукровий діабет» на 2009–2013 роки;
Загальнодержавною програмою імунопрофілактики та
захисту населення від інфекційних хвороб на 2007–2015 роки;
Державною програмою розвитку системи надання медичної
допомоги хворим нефрологічного профілю на 2006–2010 рр.;
загальнодержавною програмою боротьби з онкологічними
захворюваннями на 2007–2016 роки [224]. Розділ «Цільові програми та заходи. Програми» дає можливість ознайомитися з:
Державною програмою створення єдиної системи надання
екстреної медичної допомоги на період до 2010 року; загаль271

Розділ 3. Роль державної політики здоров’язбереження в розвитку…

нодержавною програмою забезпечення профілактики ВІЛінфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД на 2009–2013 роки; загальнодержавною програмою протидії захворюванню на туберкульоз на 2007–
2011 рр.; Державною цільовою соціальною програмою
«Трансплантація» на період до 2012 року; Державною програмою «Дитяча онкологія» на 2006-2010 роки; Державною
програмою «Репродуктивне здоров’я нації» на період до
2015 року; Державною програмою запобігання та лікування
серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на
2006–2010 роки [225].
Нами переглянуті документи виду (Концепція) – 528 документiв, що знаходяться на офіційному сайті Верховної Ради
України на предмет здоров’язбереження. Серед тих, що втратили чинність або дійсні до 2016 р., слід відмітити розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції
Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до
2016 року» від 09.03.2011 р. № 206-р. [356], «Про схвалення
Концепції Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
на 2012–2016 роки» від 31.08.2011 р. № 889-р.[361], «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми
підтримки сім’ї до 2016 року» від 31.05.2012 р. № 325-р. [355],
«Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми
боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007–
2016 роки» від 10.07.2006 р. № 393-р. [359], «Про схвалення
Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2012–2016 роки»
від 30.11.2011 р. № 1341-р [362].
Серед тих, що чинні, розпорядження Кабінету Міністрів
України: «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на
період до 2020 року» від 09.12. 2015 р. № 1320-р [357], «Про
схвалення Концепції Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» від 7.10.2015 р.
№ 1053-р [352], «Про схвалення Концепції національної еко272
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логічної політики України на період до 2020 року» від
17.10.2007 р. № 880-р. [364], «Про схвалення Концепції
Державної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища» від 31.12.2004 р. № 992-р.[351],
«Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з
розумовою відсталістю» від 25.08.2004 р. № 619-р. [322], «Про
затвердження Концепції поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення» від 26.05.2004 р.
№ 332-р. [321], «Про затвердження Концепції безпечного
материнства» від 29.03.2002 р. № 161-р. [319], «Про затвердження Концепції державної політики у сфері здійснення
контролю над тютюном» від 21.06.2001 р. № 667 [320], «Про
схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки» від 30.09.2015 р.
№ 1018-р [354], «Про схвалення Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру» від 22.01.2014 р. № 37-р. [368], «Про
схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки»
від 13.05.2013 р. № 356-р. [363], «Про схвалення Концепції
Загальнодержавної програми поводження з відходами на
2013–2020 роки» від 03.01.2013 р. № 22-р. [360], «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку
діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 18.07.2012 р.
№ 535-р. [365], «Про схвалення Концепції Загальнодержавної
програми «Здоров’я 2020: український вимір» від 31.10.2011 р.
№ 1164-р.[358], «Про схвалення Концепції Державної цільової
програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про
права інвалідів» на період до 2020 року» від 30.03.2011 р.
№ 245-р. [353].
А також укази Президента України «Про Концепцію
боротьби з тероризмом» від 25.04.2013 р. № 230 [329], Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від
6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки
України» від 26.05.2015 р. № 287 [346], «Про Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України» від 07.12.2000 р.
№ 1313 [330].
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На нашу думку перераховані програми не вирішують весь
спектр проблем які наразі має галузь охорони здоров’я, а
значна частина, і взагалі втратила чинність.
Поза увагою злишилися питання здоров’язбереження,
профілактики і реабілітації. Наприклад, доречним буде
запровадження програм та заходів спрямованих на підготовку, навчання та підвищення кваліфікації кадрів для галузі
охорони здоров’я у тому числі здоров’язбережного, профілактичного і реабілітаційного напряму.
Потребують запровадження програми з здорового харчування (у тому числі для закладів освіти). Сьогодні цей напрям
забезпечують постанови КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 «Про
затвердження норм харчування у навчальних та дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку» [324], від 19.06.2002 р.
N 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів
у загальноосвітніх навчальних закладах» [338], від 13.03.2002
р. № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних
закладах сфери управління Міністерства соціальної політики»[323], від 27.12.2001 р. N 1752 «Про норми харчування у
протитуберкульозних закладах для осіб, хворих на туберкульоз, та малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу» [336], від 29.03.2002 р. № 426 «Про
норми харчування військовослужбовців Збройних Сил,
інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного
захисту» [335], від 13.10.1993 р. № 859 «Про організацію діяльності спеціальних навчальних закладів для дітей і підлітків,
які потребують особливих умов виховання» [337]. Очевидно,
що перелічені нормативно-правові акти регулюють питання
вимог і норм харчування лише для окремих категорій громадян. А от питання запровадження культу здорової їжі, відмови від вживання «фаст-фудів» та солодких газованих напоїв,
вироблення мінімальних норм та культури вживання алкогольних напоїв на законодавчому рівні відсутні. Враховуючи,
що населення має тенденцію до ожиріння та захворювань, які
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залежать від правильного харчування та вживання помірних
доз алкоголю запровадження такого роду програми є доцільним. За даними ВООЗ в Україні, за найскромнішими підрахунками, від зайвої ваги страждає кожна четверта жінка і
кожен шостий чоловік. Ті ж самі дослідження ВООЗ показали,
що за результатами досліджень, що українці, у яких показник
індексу маси тіла доходить до 30, помирають приблизно на
дев’ять років раніше, ніж їхні більш стрункі однолітки. Якщо
ж індекс маси тіла більше 45, тривалість життя людини в
середньому скорочується на 13 років. Враховуючи, що середній вік жителів Україні, за офіційною статистикою, становить
70 років, надмірна вага може відняти у людини шосту частину життя. Також, ожиріння підвищує ризик різних захворювань, у тому числі цукрового діабету, раку і хвороб серця.
Зазначимо, згідно з даними Держстату, населення України з
року в рік скорочується, число захворювань збільшується.
Так, якщо в 1990 р. було зареєстровано 310 тис. випадків ракових захворювань, то до 2000 р. ця цифра збільшилася до
382 тис., а в 2006 р. досягла 414 тис. Що стосується хвороб кровообігу, то в 2006 р. їхня кількість досягля 2431 тис. (у 1990 р. –
1 149 тис.), в 2011 р. ці показники зросли приблизно на 15%.
В Україні на ожиріння страждає 22,1% населення [253].
У 2025 році, передбачають дослідники, українці досягнуть
рівня 25,9% ожиріння населення [472]. Тож запровадження
програми із здорового харчування до 2030 р. суттєво могло б
вплинути на продовження життя українців і стати частиною
політики здоров’язбереження.
Для збереження здоров’я населення України і майбутніх
поколінь на нашу думку необхідно налагодити політику здоров’язбереження через роботу кріобанків, збереження пуповинної крові і плаценти, репродуктивних клітин і тканин та
інших джерел стовбурових клітин, донорства крові та її компонентів, трансплантації. Запровадження в Україні нових
ліцензійних умов медичної практики та банків пуповинної
крові містить велику кількість переваг як для держави, так і
для бізнесу. Однак в цьому аспекті найбільшу увагу треба
приділити пацієнту, його правам і гарантіям, мінімізувати
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ризики та втрати. Сьогодні в Україні ці напрями забезпечуються законами України від 23.06.1995 р. «Про донорство
крові та її компоненти» [313], від 16.07.1999 р. «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині»
[370]. Доречним буде відзначити, щодо останнього, у 2016 р.
Верховна Рада одночасно розглядала два альтернативні проекти законів з донорства органів в Україні. Автором першого
є О. Мусій. Другий законопроект № 2386а-1 підготували
О. Богомолець та О. Корчинська. Його підтримали 243 парламентарі. Ще раніше законопроект підтримала Рада церков
України і Комітет з охорони здоров’я Верховної Ради
України.
Цим документом також передбачається введення в лікарнях етичних комітетів, які будуть фіксувати волевиявлення
потенційних донорів і реципієнтів, контролювати роботу
конкретних установ охорони здоров’я, а також вести реєстр
приголосних на те, щоб стати донорами і координувати
питання донорства [378].
Законопроект О. Богомолець та О. Корчинської підходить
до питання трансплантації за механізмом, котрий називається презумпція незгоди. Це значить, що людина свідомо,
добровільно, безоплатно дає згоду, що після її смерті, коли
помер мозок людини, на трансплантацію органів свого тіла.
Винятками є тільки кістковий мозок, бо він трансплантується
тільки від живих донорів. У світі є біля 20 мільйонів таких
донорів. Дані про них зберігаються в багатьох державних і
приватних реєстрах. Вони більшості платні. В Україні поки
неродинна трансплантація заборонена. Щоб увійти в світовий реєстр, необхідно протипувати (в лабораторіях з європейськими акредитаціями) 1000 потенційних донорів. Коли в
національному реєстрі вони будуть, то Україна увійде в світову асоціацію реєстрів. Також, слід відмітити, що трансплантація – високотехнологічний процес. Його не можна зробити
в районній лікарні. В Україні зареєстровано 20 закладів, де
теоретично може бути здійснена трансплантації, а реально
працює 5. Коли закон пройде друге читання, обов’язково
треба буде збільшити в рази фінансування цієї галузі [248].
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Належної уваги, на нашу думку, потребує і геріатричний
напрям політики здоров’язбереження. Адже основні нормативні акти які регулюють цей напрям не відповідають здоров’язберігаючим компонентам, а ситуація яка склалася в
Україні у цьому напрямку викликає занепокоєння. Майже
22 тисячі літніх людей та тих, хто має інвалідність, є мешканцями 96 будинків-інтернатів, пансіонатів для людей похилого
віку, а також 332 стаціонарних відділень територіальних центрів системи соціального захисту. Утім в більшості з них
замість захисту, опіки та поваги літні люди стикаються з байдужістю, образами, зловживанням їхнім майном або грошима
і навіть побиттям. Такими є дані моніторингу геріатричних
закладів Національного превентивного механізму. Якою є
кількість подібних «приватних» установ по країні та скільки
людей перебуває у них – невідомо [29]. Зокрема, діючий
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
N 549 від 29.12.2001 р. «Про затвердження типових положень
про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого
віку, інвалідів та дітей» [326], Закон України від 16.12.1993 р.
№ 3721-XII «Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в Україні» не дають
чіткого уявлення про напрями геріатричної політики. Слід
наголосити на тому, що в Україні поступово зростає частка
людей похилого віку в складі населення. У цих умовах соціальна турбота про людей похилого віку повинна отримати
новий імпульс до розвитку. Зміна соціального статусу людини в старості і при настанні інвалідності в літньому віці,
виникнення різних ускладнень в соціально-побутової, психологічної адаптації до нових умов життя диктує необхідність
вироблення і реалізації специфічних підходів, форм і методів, особливих технологій соціальної роботи з такими людьми. Цілеспрямована діяльність з підготовки суспільства до
демографічних змін вимагає зміцнення системи соціальних
служб, вдосконалення технологій вирішення економічних,
сімейно-побутових, психологічних та багатьох інших проблем, що мають життєво важливе значення для людей похилого віку. Старість, як період життя людей, вбирає в себе бага277
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то корінних проблем як біолого-медичної сфери, так і питання соціального і особистого побуту суспільства і кожної індивідуальності. У цей період перед літніми людьми виникає
багато проблем, так як літні люди відносяться до категорії
«маломобільного» населення і є найменш захищеною, соціально вразливою частиною суспільства. Це пов’язано, перш за
все, з дефектами фізичного стану викликаного захворюваннями зі зниженою руховою активністю. Крім цього соціальна
незахищеність людей похилого віку пов’язана з наявністю
психічного розладу. Це формує їхнє ставлення до суспільства
та ускладнює контакт з оточуючими. Тому для вирішення
даної проблеми доцільно запровадити програми геріатричного напряму які будуть відповідати потребам осіб похилого
віку. На нашу думку їх доцільно проводити за двома напрямами. Перший суто медико-профілактичний (психіатрія,
кардіологія, нефрологія, стоматологія, онкологія, ревматологія, неврологія, дерматологія, реабілітація, фармакотерапія).
Другий напрям соціально-адаптаційний (психологічна адаптація, фізична підтримка і заняття спортом відповідно до
віку, розвиток соціальних і духовних чинників, можливість
працевлаштування, реалізація творчого потенціалу, забезпечення добробуту протягом усього життя, забезпечення гарантій дотримання економічних, соціальних і культурних прав
літніх людей, їх громадянських і політичних прав, включаючи ліквідацію всіх форм вікової дискримінації).
В Україні відсутня комплексна загальнонаціональна програма з підтримки духовних, емоційних і психічних складових здоров’я. Адже це вкрай важливий захід враховуючи
вторгнення агресора на територію України і воєнний конфлікт, економічну кризу. Психологічний стан українців
повинен викликати занепокоєння у фахівців галузі і уряду.
Адже, крім геополітичних і економічних проблем, великий
вплив справляють нові технології – інтернет, соцмережі. Або
навпаки люди вибирають хікікоморі. Нині життєва філософія значної частини українців змінилася. Проблема сучасного українця це – пошуки емоційного комфорту, який люди
стали дуже цінувати. Потребують допомоги військові, вій278
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ськові-медики і переселенці. У останніх як у особливої категорії населення України з моменту прибуття на нове місце
проживання починається процес входження, вживання,
облаштування в новому для них середовищі, який містить у
собі організаційні, правові, політичні, культурні, психологічні аспекти. Тут, слід відмітити ознаки й якості адаптованості
індивіда до соціального оточення, серед яких слід відмітити:
отримання статусу, місця в соціальній структурі суспільства;
здатність самостійно долати стресові ситуації; установки на
активну взаємодію із соціальним середовищем, продуктивність, психічна рівновага, здатність насолоджуватись життям,
конструктивне вирішення конфліктних і напружених ситуацій, емоційно-насичені зв’язки з людьми тощо.
Багато факторів змушує переселенців відмовитися від
попереднього (колишнього) способу життя, прийняти інші
соціальні норми, правила та зразки поведінки. Для таких осіб
в процесі адаптації змінюється все – від природи й клімату до
психологічних стосунків, а також традицій, звичаїв, ритуалів,
цінностей. Адаптацію можна вважати успішною, якщо людина реалізує свій особистісний потенціал, можливості і здібності та успішно вирішує психологічні й соціокультурні проблеми, оскільки процес адаптації є активним прагненням змінити середовище.
До вирішення проблеми психологічної підготовки повинні долучитися психологи, педагоги, фахівці різних напрямів,
органи влади та громадські організації, волонтери. Країні
необхідні гуманітарний план відродження спільних цінностей та певна програма, план заходів по відновленню здоров’я
нації в мирний час та під час внутрішніх і зовнішніх конфліктів. У програмі повинно бути закріплене значення соціальної психології, розкриті механізми, що орієнтують на здоровий спосіб життя, пропагандою превентивної поведінки а
також подоланню пост травматичних синдромів (алкоголізм,
вживання наркотичних речовин, суїцид, дипресії, вчинення
насильства, різного роду психотичні реакції).
Громадське здоров’я будується на взаємовідносинах із
соціумом та визначається тими моральними принципами,
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що є основою соціального життя людини в суспільстві.
Численні дослідження показують, психічні розлади становлять 12% глобального тягаря хвороб в усіх країнах світу. За
оцінками експертів ВООЗ, до 2020 р. на їх долю приходитиметься 15% років життя, втрачених через непрацездатність.
Встановлено, що максимальний тягар психічних розладів
лягає на плечі людей молодого віку, тобто найбільш продуктивної групи населення. Для економічного тягаря психічних
розладів характерним є те, що частка непрямих втрат значно
(у 2–6 разів) перевищує прямі витрати на лікування. В Україні
загальна захворюваність за даними на 2011 р. становить 232
на 100 тис. населення. На 1-му місці – граничні, непсихотичні розлади – приблизно 70%, на 2-му – органічні розлади
(шизофренія, тяжкі депресії) – 17–18%, розумова відсталість –
11–12%. Це офіційні статистичні дані МОЗ України, тобто
вони враховують лише тих, хто вже офіційно звернувся за
психіатричною допомогою, але цей показник, на жаль, не
відображає дійсної картини в суспільстві [481]. За даними ДЗ
«Центр медичної статистики МОЗ України» за 2015 р. – 2,3%
українців страждають на психічні розлади. Приблизно п’ята
частина людей з психічними розладами в нашій країні – це
діти та підлітки. Первинна захворюваність населення
України на розлади психіки дещо збільшилася і в 2015 р. становила 319 на 100 тис. населення. Рівень їх поширеності серед
сільських мешканців на 14% вищий, ніж серед містян, й продовжує зростати (у 2015 р. на 0,3% порівняно з 2014 р.).
Натомість за показником захворюваності місто випереджає
село на 5,8%, і ця тенденція також поглиблюється. Утім,
швидше за все це пов’язано з більшою доступністю медичної
допомоги для мешканців міст, бо в сільській місцевості останнім часом рівень захворюваності, навпаки, знизився – на 2,5%
у 2015 р. порівняно з 2014 р. У цілому по країні показник
поширеності розладів психіки та поведінки серед чоловіків
вдвічі вищий, ніж серед жінок. І ще одна тривожна цифра –
на такі розлади страждають понад 3,5% працездатного населення України. І ситуація з кожним роком погіршується.
У структурі розладів психіки та поведінки переважають
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непсихотичні розлади (у тому числі й депресії) – їх виявлено
у майже півмільйона українців, психотичні – у понад 260 тис.
осіб, невротичні розлади, пов’язані зі стресом, – у майже
130 тис. осіб дорослого населення країни.
Відомо, що зловживання алкоголем призводить до розладів психіки та поведінки і є провідним чинником ризику їх
розвитку. За даними ВООЗ, споживання алкоголю тісно
пов’язане з погіршенням психічного здоров’я населення. За
даними ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України», протягом 2015 р. в закладах охорони здоров’я зареєстровано
2 тис. гострих алкогольних психозів, майже 27 тис. нових
випадків хронічного алкоголізму, 3,5 тис. нових випадків
захворювань на наркоманію.
Усього у 2015 р. на обліку в закладах охорони здоров’я з
приводу хронічних алкогольних розладів перебувало понад
470 тис. осіб, наркоманії – понад 60 тис., гострих психотичних
алкогольних розладів – майже 4 тис [135].
Психічне здоров’я населення України є проблемою національної безпеки країни, особливо в нинішніх економічних
реаліях і умовах фактичного стану війни на Сході. Тому збереження та зміцнення здоров’я людини є актуальною проблемою і турботою нашої держави. Для поліпшення стану
психічного здоров’я населення України потрібні відповідні
зміни в національному законодавстві, а також адекватна політика його охорони, орієнтована на всі аспекти, що сприяють
його зміцненню. Інакше вже найближчим часом ми будемо
потерпати від зростання рівнів захворюваності та поширеності не тільки розладів психіки і поведінки, а й інших хвороб, а також смертності населення та частоти самогубств.
Національна політика охорони психічного здоров’я населення має бути врахована в стратегіях і програмах державного й
недержавного секторів (охорони здоров’я, освіти, працевлаштування, правосуддя, охорони навколишнього середовища,
житлового будівництва, соціального забезпечення тощо).
Зміцнення психічного здоров’я значною мірою залежить від
міжсекторальної взаємодії.
Викликає занепокоєння і екологічна складова державної
політики здоров’язбереження. Хоча Україна, у порівнянні з
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досліджуваними нами країнами, і знаходиться у екологічновигідних кліматичних умовах однак має ряд проблем. В
першу групу проблем слід віднести нормативно-правовое
забезпечення. У проектній стадії знаходиться Закон України
«Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» [120]. Лише нещодавно
Верховна Рада України прийняла Закон України «Про бурштин», який визначає основні правові, економічні, організаційні та екологічні принципи відносин і діяльності, пов’язані
з особливостями користування надрами для видобутку бурштину-сирцю [48]. Без вирішення вже багато років ситуація з
карпатськими лісами [422], накопиченням твердих побутових відходів та проблеми очищення питної води. Тривалість
життя в Україні становить у середньому близько 66 років
(у Швеції – 80, у Польщі – 74 роки). Значною мірою це зумовлено антропогенним навантаженням на навколишнє природне середовище, зокрема його забрудненням підприємствами головним чином гірничо-видобувної, металургійної,
хімічної промисловості, енергетичного сектору. В Україні
найвищий в Європі рівень розораності земель, споживання
водних ресурсів, вирубування лісів. Близько 15 відсотків
території України з населенням понад 10 млн. перебуває
у критичному екологічному стані. Щільність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря останнім часом становить понад 130 кілограмів на кожного мешканця України,
що в кілька разів перевищує зазначений показник у розвинутих країнах світу [364].
Враховуючи вищевикладене, існує необхідність запровадження екологічних програм і проектів на основі екологічної
освіти та виховання, просвітницької діяльності з метою формування в суспільстві екологічних цінностей і підвищення
його екологічної свідомості. Програма і заходи такого характеру повинні передбачати механізми упровадження екосистемного підходу в управлінську діяльність; упровадження
сталого споживання та виробництва, підвищення рівня поінформованості суспільства щодо значення й переваг його
застосування; розвиток партнерства між секторами суспіль282
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ства з метою залучення до планування і реалізації природоохоронної політики усіх зацікавлених сторін з метою збереження здоров’я україніців.
На нашу думку, значним недоліком є те, що національні
плани політики в галузі охорони здоров’я знаходяться в проектних стадіях і їх прийняття постійно відкладається. Досвід
Нікарагуа показує, що свого часу запроваджений Національний план політики в галузі охорони здоров’я на основі принципів співробітництва та партнерства між усіма акторами
дав можливість країні значним чином покращити ситуацію в
галузі охорони здоров’я. Таким шляхом пішов і уряд Аргентини, запровадивши програму співпраці недержавних
суб’єктів: засоби масової інформації, підприємства, фермерів,
менеджерів відповідальних за маркетинг, фахівців сервісних
компаній тощо. Програма має політичне підгрунтя і є результатом політичної волі і ініціативи уряду. Уряд Республіки
Еквадор відзначився високою політичною активністю що
сприяли стрімкому відродженню галузі охорони здоров’я.
Кооперативна Республіка Ґайана та Республіка Парагвай запровадили національні стратегії охорони здоров’я до 2020 р.
Тож українському уряду необхідно проявляти ініціативу в
запровадженні національних програм різних напрямів задля
провадження державної політики здоров’язбереження.
У цьому допоможе досвід зарубіжних країн, зокрема запровадження програм з піклування та лікування психічно хворих
осіб (Ангілья, Антигуа і Барбуда, Сінт-Мартен, Республіка
Гаїті, Монтсеррат, Кооперативна Респуìбліка Ґайана, Франція, Люксембург, Гренландія), збереження здоров’я здорових
людей (Багамські Острови, Республіка Тринідад і Тобаго,
Віргінські острови, Еквадор); програми по розвитку і зміцнення здоров’я сім’ї (Аргентина, Ангілья, Сент Кітс і Невіс,
Британські Вірґінські острови, Республіка Еквадор), програми
профілактики жорстокого поводження з дітьми і попередження дитячої порнографії та насильства (Британські
Вірґінські острови, Нідерланди), піклування та догляду за
особами похилого віку (Британські Вірґінські острови,
Еквадор), програми розвитку туристичної медицини (Кай283
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манові острови), програми по здоровому харчуванню і залученню до фізичної активності населення (Сінт-Мартен,
Аргентина, Республіка Еквадор, Республіка Уругвай); програми по профілактиці вживання алкоголю, тютюну та ігроманії
(Західна Європа), профілактики захворювань викликаних
UVA і UVB опроміненням (Західна Європа), заходи по безпеці на воді та навчанню плаванню (Західна Європа), ядерної
безпеки і тероризму (Західна та Південна Європа), профілактиці сказу диких та свійських тварин (Еквадор). Європейський досвід також показує, що існує практика запровадження програм з вирішення питань охорони здоров’я мігрантів.
Для України, як варіантом подолання ряду проблем викликаних вимушеним переселенням з АРК, Донецької та Луганської областей, може стати програма з питань вимушеного
переселення і охорони здоров’я, подолання наслідків, викликаних внутрішніми міграційними процесами.
І останню, четверту групу становлять проблеми культурно-ціннісного характеру. Зокрема, вони безпосередньо залежать від культурного рівня громадян і усвідослення цінності
власного і громадського здоров’я та відповідальності за нього.
У 2016 р. Президент України підписав Указ від 09.02.2016 р.
№ 42 про схвалення Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». Цей документ
став чи не найпершою Національною стратегією, прийнятою
урядом за останні роки, метою якої є формування у суспільстві умов для оздоровчої рухової активності та здорового способу життя.
Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких
основних завдань:
забезпечення координації дій усіх заінтересованих суб’єктів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
шляхом утворення Координаційної ради на чолі з Віцепрем’єр-міністром України та відповідних рад при місцевих
державних адміністраціях; розроблення та затвердження
рекомендацій з оздоровчої рухової активності як документа,
що міститиме конкретні вказівки стосовно обсягів, інтенсив284
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ності, форм і видів рухової активності для зміцнення здоров’я
осіб різної статі та віку: від народження до 5 років; від 6 до 11
років; від 12 до 18 років; від 19 до 64 років; 65 років і старших;
розроблення комплексу показників для оцінки рівня фізичного здоров’я різних груп населення; сприяння створенню
всеукраїнського фонду розвитку рухової активності та здорового способу життя «Активна Україна – здорова нація» з
метою залучення позабюджетних коштів для розвитку матеріально-технічної бази масового спорту та заохочення осіб,
які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності,
ведуть здоровий спосіб життя і характеризуються низьким
ризиком неінфекційних захворювань, належним чином дбають про збереження здоров’я своїх дітей; формування
інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд
за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що мають
бути легко доступні для різних верств населення, насамперед
малозабезпечених; формування ціннісного ставлення юнацтва та молоді до власного здоров’я, покращення фізичного
розвитку та фізичної підготовленості з урахуванням вимог
майбутньої професійної діяльності; упорядкування мережі
центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та
удосконалення нормативно-правової бази діяльності таких
центрів; збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного відпочинку в місцях
масового відпочинку громадян; облаштування безпечних
маршрутів для пішохідного, велосипедного, водного туризму; створення мережі літніх шкіл плавання на відкритих
водоймах; удосконалення законодавства щодо підтримки та
стимулювання суб’єктів сфери фізичної культури і спорту,
діяльність яких спрямована на заохочення людей до оздоровчої рухової активності; залучення інститутів громадянського
суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських організацій, до проведення заходів з підвищення оздоровчої рухової активності населення; модернізація в навчальних закладах системи фізичного виховання, яке має бути
органічно поєднано з іншими компонентами здорового спо285
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собу життя; посилення відповідальності керівників навчальних закладів за забезпечення, розвиток і модернізацію фізичного виховання та належний рівень рухової активності; забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах; врегулювання питання щодо віднесення до педагогічного навантаження вчителів фізичної культури та відповідних науковопедагогічних працівників навчальних закладів функцій з
надання ними учням та студентам консультацій з питань
здорового способу життя; сприяння впровадженню всеукраїнськими спортивними федераціями в навчальний процес та
позакласну роботу з фізичного виховання у загальноосвітніх
та вищих навчальних закладах популярних серед дітей та
молоді видів спорту (розроблення методичних рекомендацій, покращення матеріально-технічного забезпечення
тощо); впровадження рухової активності для первинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань та фізичної реабілітації; запровадження практики призначення лікарями, у тому числі сімейними, рухової активності як дієвого
засобу зниження ризику неінфекційних захворювань; надання консультацій з питань використання оздоровчої рухової
активності; удосконалення в цій частині підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників; удосконалення
міського планування в частині створення місць для активного відпочинку (зокрема, парків для рухової активності та
спорту на свіжому повітрі) та використання їзди на велосипеді як безпечного засобу пересування і ходьби; облаштування
безпечних велосипедних та пішохідних доріжок; внесення
необхідних змін до відповідних будівельних норм і стандартів; розроблення проектів повторного використання для
будівництва комунальних спортивних комплексів, плавальних басейнів; організація виробництва модульних спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій для задоволення потреб населення в оздоровчій руховій активності та
забезпечення їх будівництва за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством; створення роботодавцями, профспілками, громадськими органі286
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заціями фізкультурно-спортивної спрямованості (зокрема
фізкультурно-спортивними товариствами) на робочих місцях сприятливих умов для оздоровчої рухової активності;
запровадження системи оцінки якості послуг з оздоровчої
рухової активності, що надаються відповідними суб’єктами
господарської діяльності; обгрунтування комплексу показників для оцінки рівня фізичного здоров’я різних верств населення та порядку їх оцінки; впровадження у засобах масової
інформації, насамперед на телебаченні, соціальної реклами
стосовно переваг оздоровчої рухової активності для зниження ризику неінфекційних захворювань, а також пізнавальних
програм для осіб різного віку з питань використання рухової
активності в процесі життєдіяльності та подолання стану суспільної байдужості до особистого здоров’я та здоров’я нації;
запровадження системи моніторингу основних показників
рухової активності різних вікових та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих чинників [334].
Однак все ще помітною серед проблем державної політики здоров’язбереження залишається відсутність цільової компоненти яка орієнтує на створення сприятливих умов для
виховання, розвитку особистості у повсякденному та громадському житті, формує готовність до свідомого вибору і допомагає оволодіти здоров’язбережними знаннями і навичками.
А також відсутній змістовий компонент, який визначав би
змістові лінії виховної та культурно-ціннісної системи відповідно до основної концепції здоров’язбереження в Україні
урахуванням необхідних особливостей. Особливе місце посідають такі концепти: необхідність відстоювання права людини на здоров’я на засадах різнорівневого партнерства (від місцевого до національного); лобіювання сприятливої державної політики та її підтримки; розвиток відповідної рекреаційної інфраструктури; активізація громад у площині підготовки лідерів та волонтерів у сфері формування здорового способу життя; посилення ролі батьківського виховання; виготовлення і застосування доступної соціальної реклами тощо.
Суттєвим недоліком в політиці громадського здоров’я є
відсутність розуміння акторів усіх рівнів цінності власного
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здоров’я, відсутні умов для формування позитивного мислення на збереження здоров’я. Підгрунтя даної проблематики лежить в педагогічних основах і складається з елементів
виховання здоров’язбереження, поведінки здоров’язбереження, кільтури здоров’язбереження. Тож вирішити проблеми
культурно-ціннісної групи можливо запровадивши програми спрямовані на усвідомлення цінності власного і громадського здоров’я; заохочення з боку держави і залучення всіх
активних громадян, громадські організації і бізнес-структури; розповсюдження інформаційних матерівлів здоров’язбережного характеру через ЗМІ а також удосконалення та приведення сайту Міністерства охорони здоров’я за прикладом
Аргентини, Австрії, Італії, Франції.
Неефективність державної політики щодо формування
здорового способу життя посилює і до того вкрай незадовільний стан здоров’я населення. Загальновідомо, що стан здоров’я людини на 50% залежить від способу життя, на 20% – від
оточуючого середовища, на 20% – від генотипу і лише на
10% – від рівня розвитку медичного обслуговування. На сьогодні медицина не у змозі істотно впливати на здоров’я
людини. Виникає необхідність пошуку ефективних засобів,
спрямованих на збереження соматичного, психічного і психологічного здоров’я [17, с. 46].
Збереження капіталу здоров’я як важливої складової людського капіталу є безумовним пріоритетом державної політики. Однак, незважаючи на те, що здоров’я людини визначено
Конституцію України найвищою соціальною цінністю, а ст.
49 Основного Закону встановлено цілу низку важливих державних гарантій, спрямованих на забезпечення захисту та
зміцнення здоров’я українських громадян, реальний стан системи охорони здоров’я України протягом двох останніх десятиліть є незадовільним. Про це яскраво свідчать результати
соціологічних опитувань, згідно з якими до 87% громадян
України незадоволені роботою вітчизняної медичної галузі.
України характеризується вкрай високими показниками
захворюваності та смертності, низьким рівнем тривалості
життя, відсутністю можливості отримувати належну медичну
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допомогу. Україна залишається в категорії країн з концентрованою стадією епідемії ВІЛ-інфекції, що зосереджена
серед окремих груп населення високого ризику інфікування
ВІЛ. Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні характеризується певним коливанням кількості зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції на загальнонаціональному рівні: 19,273 випадки в 2014 р. (без врахування АР Крим та Севастополя), що
на 5% менше порівняно із 2013 р. Загальна ж кількість осіб, які
перебувають на обліку у зв’язку із ВІЛ-інфекцією, на кінець
звітного періоду становила 137,970. У 2015 р. кiлькiсть офiцiйно зареєстрованих нових випадкiв ВIЛ-iнфекцiї становила –
15047 тис, кiлькiсть нових випадкiв СНIД – 7961 тис, померлих
вiд СНIД – 2733 тис.
Станом на серпень 2016 р. кiлькiсть офiцiйно зареєстрованих нових випадкiв ВIЛ-iнфекцiї становить – 9965 тис, кiлькiсть нових випадкiв СНIД – 5188 тис, кiлькiсть померлих вiд
СНIД – 1766 тис [5].
Нині Україна не готова реагувати і вирішувати проблеми
здоров’язбережного характеру. В державі відсутня політична
реакція на кризовий стан громадянського здоров’я. Усталена
протягом десятиліть вітчизняна система охорони здоров’я
потребує суттєвих перетворень для забезпечення її належного функціонування. Попередні спроби реформувати галузь
були фрагментарними і непослідовними. Реформування
первинної ланки вітчизняної медицини та системи екстреної
медичної допомоги здійснювалося переважно у пілотних
регіонах і не було належним чином поширено на всю територію країни. Зволікання з прийняттям стратегічно важливих рішень для охорони здоров’я призвели до того, що на
даний час галузь охорони здоров’я перебуває у критичному
стані та не може належно виконувати покладені на неї функції. Як вихід, нами вбачається прийняття і запровадження
національних програм в основі яких буде покладений принцип «збереження здоров’я здорової людини» та принцип
профілактики і попередження захворювань.
Запропоновані нами зміни щодо вирішення проблем державної політики охорони здоров’я в Україні значним чином
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можуть вплинути на свідомість українців і на їх спосіб життя
а відтак покращити стан здоров’я і підняти рівень життя
населення. Виділені нами чотири групи проблем (фінансовоекономічні, кадрові, політико-правові та культурно-ціннісні)
можливо усунути за рахунок запозичення деяких елементів
позитивного досвіду зарубіжних країн.
На проблеми державної політики охорони здоров’я впливають два фактори. Умовно до першого слід віднести той
який безпосередньо залежать від політики уряду, кадрових
перестанов, військових конфліктів, наповнення бюджету і
фінансування. Другий фактор – це здоров’язбережна поведінка громадян. І в принципі вона може і не залежати від першого фактору. Це, наприклад, дотримання гігієни, позбавлення від тютюнопаління, не вживання або помірне вживання алкоголю, дотримання техніки безпеки з носіями інфекційних хвороб тощо. Здоров’язбережна поведінка громадян
абсолютно залежить від проінформованості про наслідки
негативної поведінки, а також вона ґрунтується на освіті, елементах культури здоров’язбереження. Тому, ще одним дієвим заходом інформаційного характеру, що буде мати профілактично-попереджувальні властивості є робота сайту
Міністерства охорони здоров’я. Як приклад успішної практики використання світової мережі Інтернет на користь політики здоров’язбереження використовує ряд зарубіжних країн,
зокрема Сальвадор, Гватемала, Італія та країни Західної
Європи. Тому створення моделі сайту за таким зразком дасть
змогу інформувати населення з великого спектру питань.
Зокрема, доречним є створення окремої рубрики з онлайнбібліотекою, де слід розмістити наукові статті і публікації,
словник захворювань, медичних термінів та інформацію про
лікарські засоби. Доречним буде створення онлайн-консультації для надання першої невідкладної допомоги або рубрики з інструкціями та порадами щодо першої невідкладної
допомоги при отруєннях різного роду, зневодненні організму у спеку та переохолодження в холодну пору року, правил
поводження на водоймах і інформацію про дозволені місця
відпочинку в регіонах України, про кліматичні, екологічні
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особливості регіонів та корисну інформацію для туристів (на
англійській мові), про попередження поширення інфекційних захворювань, правил особистої гігієни і норм праці,
інформацію про вживання корисної їжі та заняття фізичними вправами та з місцями безоплатного відпочинку в паркових зонах та заходах здоров’язбережного характеру в яких
можна прийняти участь.

3.2. Суб’єкти здоров’язбережної політики
Визначення суб’єктів та об’єктів політики в суспільстві на
тому чи іншому етапі історичного розвитку дає змогу наблизитися до розуміння суті політичних відносин між ними, розкрити форми їх політичної поведінки, способи політичної
діяльності, засоби перетворення політичного середовища.
Суб’єктами політики є окремі особи, організації чи суспільні
рухи, які постійно і відносно самостійно беруть участь у політичному житті відповідно до своїх інтересів, впливають на
політичну поведінку інших суб’єктів, спричиняють ті чи інші
зміни у політичній системі. Суб’єкт політики передбачає
наявність самих соціумів та їх організацій, здатних до політичної діяльності; цілеспрямовану діяльність; виявлений
інтерес; взаємозв’язок, взаємодію з об’єктом політики.
Рушійною силою активності суб’єктів політики є наявність
політичного інтересу. Обсяг активності зумовлений здатністю суб’єктів впливати на поведінку людей, підпорядкувати
політичні дії виробленим цілям, спричинити зміни у політичному стані, впливати на політичний процес. Ця здатність
визначається як «політична суб’єктність». Суб’єкти політики
також визначають, хто є основною дійовою особою, хто другорядною, а хто пасивним суб’єктом маніпулювання. Також
суб’єкти політики впливають на інших, здатні до самотворення, самоорганізації та самовдосконалення [300].
Політика здоров’язбереження тісно пов’язана з динамікою
конкретних суспільних змін і тому виокремлення такої
сфери в діяльності держави обумовлює поступальний розви291
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ток нашого суспільства на шляху становлення України як
соціальної та правової держави.
У сучасній літературі, як науковій, так і публіцистичній,
використання терміна «політика здоров’язбереження» не є
усталеним. Досить часто цей термін підміняється категорією
«охорона здоров’я». Проте слід наголосити, що однотипний
зміст обох соціальних явищ, які позначаються цими термінами, ще не дає підстав для ототожнення форми. Теж саме стосується і поняття «суб’єкти політики здоров’язбереження».
Доречно згадати, що до сьогодні у вітчизняній політологічній науці обидва терміни практично не використовувались і
ніяк не коментувались. Хоча це зовсім не означає, що такої
політики не було, чи вона не повинна здійснюватись.
Як зазначає Т. Семигіна, політика охорони здоров’я як
реакція на глобальні, міждержавні та локальні проблеми розвивається в суперечливих онтологічних реаліях, з одного
боку, посилення процесів глобалізації, публічності та масовості політики, а з другого, децентралізації системи охорони
здоров’я, участі недержавних суб’єктів у сфері охорони здоров’я, розгортання практики здійснення місцевих ініціатив,
підтримуваних міжнародними організаціями [409, с. 35-38].
У суспільстві суб’єктом і об’єктом політики можуть бути
людина, держава, соціальні групи та інститути, підприємства, установи, недержавні та громадські організації, рухи,
партії, колективи, суспільство в цілому.
У науковій літературі набула поширення класифікація
суб’єктів політики за характером і місцем, яке вони посідають
у суспільній структурі. За цією ознакою виокремлюють три
групи суб’єктів політики:
– соціальні – це індивіди й різні соціальні спільноти, зокрема: соціально- класові, етнічні, демографічні, професійні,
територіальні, які сформувалися в процесі історичного розвитку об’єктивно, незалежно від свідомості та волі людей;
– інституційні – політичні інституції: президент, парламент, уряд, органивиконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, політичні партії та ін.;
– функціональні – це такі суспільні інститути, які не виконують політичну функцію постійно, а беруть участь у полі292
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тиці лише ситуативно, за певних умов, вступаючи у взаємодію з політичними інститутами. Наприклад, церква, армія,
більшість громадських організацій, ЗМІ тощо [33].
Така багатогранна структура суб’єктів вимагає виділення в
системі основного координуючого суб’єкта, який об’єднував
би зусилля інших учасників цього процесу. Серед інституційних структур, які упорядковують процеси соціального
розвитку, здійснюють соціальну політику в цій сфері, вирішальна роль належить державі, яка за своїм потенціалом
переважає можливості інших суб’єктів цього процесу. Тобто
основним суб’єктом соціальної політики виступає держава в
особі відповідних органів влади та управління, що діють на
державному, регіональному та місцевому рівнях. Саме вони
формують загальну концепцію, визначають основні напрями
соціальної політики, її стратегію, тактику, забезпечують законодавчо-правову основу та реалізують конкретні завдання на
місцях.
У науковій літературі існують такі думки з приводу суб’єктів політики в сфері охорони здоров’я. Так, зокрема, О. Ціборовський, П. Лисенко суб’єктами державного управління
сферою охорони здоров’я, які мають не лише формувати, але
й реалізувати ці стратегії, є:
– Верховна Рада і Президент України, відповідальні за
формування нормативно-правової бази охорони здоров’я;
– Кабінет Міністрів України, відповідальний за реалізацію
стратегій у сфері охорони здоров’я, фінансове, кадрове і
матеріально-технічне забезпечення галузі; Міністерство охорони здоров’я України, місцеві органи управління охороною
здоров’я, медичні заклади, відповідальні за забезпечення
доступної, якісної та ефективної медичної допомоги, профілактику захворювань, лікування та реабілітацію хворих;
– міністерства та відомства України, установи, підприємства та організації, профспілки і громадські товариства, відповідальні за створення безпечних і гігієнічних умов праці та
побуту, забезпечення раціонального харчування і здорового
способу життя, активного культурного відпочинку, занять
фізкультурою та спортом;
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– прокуратура та інші правоохоронні і контрольні органи,
відповідальні за нагляд і контроль за дотриманням встановлених законом норм і правил у сфері охорони здоров’я
[500, с. 73].
На думку М. Мороз, механізм розробки і практичної реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я передбачає і функціонує на засадах тісної взаємодії Верховної Ради
України, яка формує основи такої політики щодо охорони
здоров’я, та органів державної виконавчої влади, які практично реалізують таку політику. Йдеться про Президента
України, який несе особисту відповідальність за реалізацію
політики в галузі охорони здоров’я, про Кабінет Міністрів
України, міністерства і відомства, які здійснюють політику в
охороні здоров’я в межах своєї компетенції, та органи державної влади на місцях [230, с. 58]. А також до реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я мають пряме відношення і ті органи, які мають у своєму віданні медичні установи: Міноборони, МВС України, СБУ [230, с. 60].
Т. Погребський вважає, що формування політики в галузі
охорони здоров’я та забезпечення її реалізації в Україні виконується державою. Основу державної політики охорони здоров’я формує Верховна Рада України шляхом закріплення
конституційних і законодавчих засад охорони здоров’я;
визначення її мети, головних завдань, напрямів, принципів і
пріоритетів; встановлення нормативів і обсягів бюджетного
фінансування; створення системи відповідних кредитнофінансових, податкових, митних та інших регуляторів;
затвердження переліку комплексних і цільових загальнодержавних програм охорони здоров’я. Реалізація державної
політики охорони здоров’я покладається на органи державної виконавчої влади [294, с. 101]. Як і М. Мороз, Т. Погребський дотримується точки зору, що державні функції в
галузі охорони здоров’я здійснюють також інші органи, які
мають у своєму підпорядкуванні установи охорони здоров’я.
До таких органів, зокрема, належать Міністерство оборони
України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба
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безпеки України. Ці органи самі визначають структуру
управління відомчими установами охорони здоров’я
[294, с. 102].
О. Ситенко і Т. Смірнова у формуванні політики охорони
здоров’я виділяють Міністерство охорони здоров’я і Кабінет
Міністрів України [421, с. 16].
На переконання Б. Галайчук, важливе місце у сфері охорони здоров’я посідають урядові органи державного управління у складі Міністерства охорони здоров’я України: Державна службa лікарських засобів і виробів медичного призначення; Комітет з контролю за наркотиками; місцеві державні
адміністрації та органи місцевого самоврядування; центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади
охорони здоров’я [53, с. 187-188].
З наведеного видно, що всі науковці суб’єктів політики
охорони здоров’я звужують до Міністерства охорони здоров’я, Кабінету Міністрів України та Президента України. На
нашу думку, це непривильно. На сучасному етапі розвитку
коло фактичних суб’єктів політики охорони здоров’я необхідно розширити. В рамках даного дослідження варто більш
чітко зорієнтуватися стосовно їх переліку а також їх взаємодії.
Специфіка сучасних державотворчих процесів відводить
для держави роль координатора стосовно політики здоров’язбереження, здійснюваної всіма її суб’єктами. Свідченням
цього є нормативне визначення охорони здоров’я – як системи заходів, які здійснюються органами державної влади та
органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами,
закладами охорони здоров’я, медичними та фармацевтичними працівниками і громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її
життя.
Звуження суб’єктів політики охорони здоров’я не помилкове. Адже Основи законодавства України про охорону здоров’я у ст. 5 визначають, що державні, громадські або інші
органи, підприємства, установи, організації, посадові особи
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та громадяни зобов’язані забезпечити пріоритетність охорони здоров’я у власній діяльності, не завдавати шкоди здоров’ю населення і окремих осіб, у межах своєї компетенції
надавати допомогу хворим, інвалідам та потерпілим від
нещасних випадків, сприяти працівникам органів і закладів
охорони здоров’я в їх діяльності, а також виконувати інші
обов’язки, передбачені законодавством про охорону здоров’я.
У ст. 12 визначено, що охорона здоров’я – один з пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава формує політику охорони здоров’я в Україні та забезпечує її реалізацію.
Державна політика охорони здоров’я забезпечується бюджетними асигнуваннями в розмірі, що відповідає її науково
обгрунтованим потребам, але не менше 10% національного
доходу.
Поняття «політика охорони здоров’я» в Основах не визначено, однак ст. 13 визначає, що основу державної політики
охорони здоров’я формує Верховна Рада України шляхом
закріплення конституційних і законодавчих засад охорони
здоров’я, визначення її мети, головних завдань, напрямів,
принципів і пріоритетів, встановлення нормативів і обсягів
бюджетного фінансування, створення системи відповідних
кредитно-фінансових, податкових, митних та інших регуляторів, затвердження загальнодержавних програм охорони
здоров’я.
Також реалізація державної політики охорони здоров’я
покладається на органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів
України організує розробку та здійснення державних цільових програм, створює економічні, правові та організаційні
механізми, що стимулюють ефективну діяльність в сфері охорони здоров’я, забезпечує розвиток мережі закладів охорони
здоров’я, укладає міжурядові угоди і координує міжнародне
співробітництво з питань охорони здоров’я, а також в межах
своєї компетенції здійснює інші повноваження, покладені на
органи виконавчої влади в сфері охорони здоров’я.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в
межах своєї компетенції розробляють програми і прогнози в
сфері охорони здоров’я, визначають єдині науково обгрунто296
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вані державні стандарти, критерії та вимоги, що мають
сприяти охороні здоров’я населення, формують і розміщують державні замовлення з метою матеріально-технічного
забезпечення сфери, здійснюють державний контроль і
нагляд та іншу виконавчо-розпорядчу діяльність в сфері охорони здоров’я.
Тому звуження підходу до визначення суб’єктів політики
охорони здоров’я зрозумілий.
Феномен політики здоров’язбереження варто розглядати з
врахуванням різних підходів, оскільки лише комплексне
вивчення цього явища дає змогу вияснити її суть та особливості. Політику здоров’язбереження можна розглядати як
своєрідний механізм, за допомогою якого держава, партії,
громадські організації та інші соціальні інституції вступають
у взаємовідносини з метою збереження генофонду. Цей механізм може функціонувати лише тоді, коли зусилля всіх
суб’єктів політики будуть координовані, а роль координатора спроможна виконати лише держава.
Політика здоров’язбереження не повинна знаходитись в
руках лише держави, хоч політика останньої повинна домінувати, оскільки саме держава має можливість найбільш
цілісно реалізувати її.
У переліку суб’єктів політики здоров’язбереження найважливішим суб’єктом реалізації політики охорони здоров’я є
людина. Це навколо неї та її інтересів щодо охорони і зміцнення здоров’я здійснюється діяльність усієї системи охорони
здоров’я. Політика охорони здоров’я постійно перебуває в
динамічному стані модернізації. Тому особливо важливо,
щоб державна політика здоров’язбереження постійно орієнтувалася на зміни в громадянському середовищі, його орієнтаціях чи потребах окремо взятої людини.
Виходячи з положень ст. 6 Основ проглядається безперервний зв’язок людини і держави. Кожний громадянин
України має право на охорону здоров’я, що передбачає: життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд
та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров’я людини; безпечне для життя і
297

Розділ 3. Роль державної політики здоров’язбереження в розвитку…

здоров’я навколишнє природне середовище; санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де він
проживає; безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту
та відпочинку; кваліфіковану медичну допомогу, включаючи
вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до
його рекомендацій і закладу охорони здоров’я; достовірну та
своєчасну інформацію про стан свого здоров’я і здоров’я
населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та
їх ступінь; участь в обговоренні проектів законодавчих актів і
внесення пропозицій щодо формування державної політики
в сфері охорони здоров’я; участь в управлінні охороною здоров’я та проведенні громадської експертизи з цих питань у
порядку, передбаченому законодавством; можливість об’єднання в громадські організації з метою сприяння охороні здоров’я; правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних із станом здоров’я; відшкодування
заподіяної здоров’ю шкоди; оскарження неправомірних
рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я; можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди громадянина з висновками державної
медичної експертизи, застосування до нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров’я можуть бути ущемлені загальновизнані
права людини і громадянина; право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я,
на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім’ї,
опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду.
Держава згідно з Конституцією України гарантує всім громадянам реалізацію їх прав у сфері охорони здоров’я шляхом: створення розгалуженої мережі закладів охорони здоров’я; організації і проведення системи державних і громадських заходів щодо охорони та зміцнення здоров’я; надання
всім громадянам гарантованого рівня медичної допомоги у
обсязі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
здійснення державного і можливості громадського контролю
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та нагляду в сфері охорони здоров’я; організації державної
системи збирання, обробки і аналізу соціальної, екологічної
та спеціальної медичної статистичної інформації; встановлення відповідальності за порушення прав і законних інтересів громадян у сфері охорони здоров’я.
Держава визнає право кожного громадянина України на
охорону здоров’я і забезпечує його захист. Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та
комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги,
до якої належать: екстрена медична допомога; первинна
медична допомога; вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку,
встановленому центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони
здоров’я; третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони
здоров’я; паліативна допомога, що надається за медичними
показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони здоров’я.
Держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги
у державних та комунальних закладах охорони здоров’я
також за епідемічними показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи.
Відповідно громадяни України зобов’язані: піклуватись
про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю
інших громадян; у передбачених законодавством випадках
проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення; вживати передбачених Законом України «Про екстрену
медичну допомогу», заходів для забезпечення надання
екстреної медичної допомоги іншим особам, які знаходяться
у невідкладному стані; виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про охорону здоров’я.
Що стосується прав і обов’язків іноземців та осіб без громадянства то іноземці та особи без громадянства, які постій299
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но проживають на території України, особи, яких визнано
біженцями або особами, які потребують додаткового захисту,
користуються такими ж правами і несуть такі ж обов’язки в
сфері охорони здоров’я, як і громадяни України, якщо інше
не передбачено міжнародними договорами чи законами
України.
Права та обов’язки у сфері охорони здоров’я іноземців та
осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, визначаються законами України і відповідними
міжнародними договорами.
Аналізуючи державну політику здоров’язбереження в
Україні, необхідно зупинитись на двох питаннях: що є об’єктом цієї політики та який суб’єктний склад відносин в сфері
реалізації державної політики здоров’язбереження? Об’єктом
впливу державної політики здоров’язбереження є людина,
яка є одночасно і головним її суб’єктом, хоч тривалий час
людина у суспільстві розглядалася лише як об’єкт впливу,
відновлення не лише трудових ресурсів, поколінь, але і заздалегідь запрограмованих ідей і громадської позиції. Проблема
людини як суб’єкта державної політики здоров’язбереження
нова. Вона характерна такими особливостями, без врахування яких сподіватись на успіх у реалізації вирішення здоров’язбережних проблем марно. Ось найважливіші з таких
особливостей. Перша: небажання чи просто невміння визнавати людину або окремо взятих осіб як відносно самостійну
соціальну групу, що має достатньо специфічні риси і характеристики, обумовлені не лише біологічними, але й соціальними особливостями. Друга: пов’язана з недооцінкою людини як суб’єкта процесу біологічних та природніх змін, прогресивного перетворювача в суспільстві. Здоров’я зазвичай
розглядається як необхідність життєдіяльності, а не сама життєдіяльність. Третя: стосується виховання людини, тобто
твердження, що людина повинна значною мірою бути піддана виховному впливові, а не включена у всі соціальні процеси як активна сила.
Тому людина є не тільки об’єктом впливу державної політики здоров’язбереження, а й активним її суб’єктом, оскільки
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саме вона своєю активністю спроможна коригувати політику
в тому чи іншому напрямку в залежності від змін у здоров’язбережному середовищі. Нині людина не може бути зорієнтована виключно на вирішення загально-державних справ,
пов’язаних з вирішенням планових завдань. Вона повинна
отримувати можливість розв’язувати і свої здоров’язбережні
проблеми. Інтереси людини, найближчі її проблеми виступають як органічна частина усіх соціальних завдань суспільства.
Існують також наукові позиції стосовно виокремлення бізнес-структур у політиці держави. Гадаємо, їх не можна
виключати з переліку суб’єктів державної політики здоров’язбереження. Наприклад М. Зайдель зазначає, що країни
ПСА стали справжнім економічним і капіталістичним проривом, особливо в якості основного конкурента для США на
роль нового центру накопичення. На пострадянському просторі спостерігаємо чи то провал, чи то затяжний стан «перехідності» економік пострадянських країн і України зокрема,
що свідчить про невідповідність і неспроможність державних
структур і слабкість інституцій створити функціонуючий
ефективний конкурентний ринок задля активізації приватного бізнесу, який би зміг стати каталізатором модернізації
всієї політичної системи. Причини цих «провалів» значною
мірою зумовлені егоїстичними меркантильними мотивами
влади до постійного власного збагачення та нехтуванням
інтересами суспільства. Тож, проблема економічної модернізації для нас залишається все ще актуальною, особливо в контексті президентських ініціатив соціально- економічного
реформування [133, с. 153-154].
Ю. Рябой відмічає, що бізнес і політика у всіх демократіях
світу працює у симбіозі, однак у демократичних країнах політики відділені від чиновників, так само як і бізнес відділений
від чиновників. Легалізація лобістської діяльності дає змогу
зробити прозорими взаємини влади і бізнесу, аби виборці
бачили, чиї інтереси відстоює той чи той політик. Ю. Рябой
вважає, що необхідно запровадити механізми цивілізованого
і прозорого лобіювання в Україні. В уряді чи органах місцевого самоврядування мають бути впровадженні такі механіз301
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ми прийняття рішень, які передбачатимуть участь громадян
і підприємців у їх ухваленні; за порушення процедур
лобіювання чи то� чиновником, чи то бізнесом має бути
передбачена відповідальність; жорстко регламентувати переходи з бізнесу у владу, із влади у бізнес; уряд має надавати
якісні послуги підприємцям. Треба зазначити, що саме партнерські відносини між представниками великого бізнесу та
владних структур можуть у кінцевому рахунку вплинути на
розвиток суспільно значущих проектів [395, с. 87].
І. Бутирська вважає найважливішою проблемою взаємодії
бізнесу і влади в нових країнах ЄС є визначення ступеня відповідальності кожного з суб’єктів за вирішення соціальних
проблем і соціальний розвиток суспільства [21, с. 127]. У посткомуністичних країнах народжується нова парадигма соціальної відповідальності бізнесу, що включає розширення
сфери відповідальності компаній перед суспільством. Сучасний бізнес у нових країнах-членах ЄС виходить/вийшов з під
тиску влади, а тому бізнес-середовище має можливість не
лише відповідати на виклики влади, а й активно впливати на
соціально-економічне оточення в своїх цілях. Нова парадигма соціальної відповідальності бізнесу в цих країнах включає
низку політичних чинників і основних елементів: корпоративне громадянство, яке передбачає взаємну відповідальність
бізнесу і влади перед суспільством, а також врахування інтересів підприємців не лише в економічній, а й у соціальній
сфері; створення взаємовигідних механізмів соціальних
інвестицій бізнесу; основною політичною моделлю реалізації
соціальної відповідальності бізнесу цих країн у сучасних умовах стає модель його соціального партнерства з державою і
суспільством; соціальні інвестиції, які розширюють поняття
соціальної відповідальності бізнесу, маючи на увазі перехід
від благодійності до фокусування соціальних інвестицій компаній на національному і регіональному рівнях, спрямованих на вирішення актуальних для країни проблем у сфері
зайнятості, боротьби з бідністю, покращення освіти, житла,
безпеки, охорони здоров’я і навколишнього середовища
[21, с. 128].
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С. Квітка при вивченні бізнесу як соціально-політичниого
актора зупиняється на позиції, що для українських реалій
прийнятним є корпоратистський підхід за яким розгляд держави як окремої корпорації, яка має свої відмінні від бізнесструктур інтереси і при цьому будує з ними партнерські відносини, надає можливості більш детально аналізувати організаційні форми взаємодії влади та бізнесу, особливості державного управління в цій сфері до того ж ураховуючи тенденції глобалізації, що накладають, свої обмеження на цю
взаємодію [161, с. 34].
Говорячи про бізнес-структури прослідковується їх зв’язок
з політичними силами. Наприклад, О. Матушенко вбачає їх у
двох контекстах. Перший, на увагу заслуговує вплив формотворчої стадії українського партійного будівництва, яка фактично заклала підвалини сприйняття багатопартійності, а
також самої ролі й місця партій у межах політичних процесів
у державі як з боку верхніх ешалонів влади, так і з боку населення. Умови, в яких виникли політичні партії в незалежній
Україні, були вкрай несприятливими для усвідомлення й
утвердження політичними партіями свого місця в механізмах
прийняття рішень і ресурсах політичного рекрутингу, яке
вони зазвичай посідають у сталих демократіях. По-друге,
разом із поступовим утвердженням політичних партій на
державній політичній арені і збільшенням їх впливу на процеси ухвалення рішень, відбувається одночасне формування
потужних фінансово-промислових груп. Після 1998 р. фінансово-промислові групи перетворили політичні партії на
інструменти впливу й просування своїх бізнес-інтересів. З
переходом до пропорційної виборчої системи партії остаточно перетворилися на центральні об’єкти впливу фінансовопромислових груп, що стає якісно новим етапом партійного
розвитку України. Таким чином, на думку О. Матушенко, є
сенс класифікувати наявні політичні партії не за соціальнокультурними, ідеологічними чи регіональними характеристиками електорату, який вони представляють, а радше за
належністю до певної фінансово-промислової групи, яка безпосередньо визначає політичну поведінку членів партії і має
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визначальний вплив на процес ухвалення рішень в країні
[213, с. 146].
Зв’язок держави, політичних партій і бізнес-структур у
формуванні політики здоров’язбереження дуже тісний.
Кожен з цих суб’єктів має важелі впливу як один на одного
так і окремо на всю систему громадського здоров’я.
Великого значення набувають у структурі суб’єктів державної політики здоров’язбереження і громадські об’єднання. Їх особливістю є те, що вони значним чином можуть проявляти громадську здоров’язбережну активність. Громадська
здоров’язбережна активність – це свого роду якість особистості (або групи), яка виявляється в її здатності впливати на
рівень життя і здоров’я мікросоціуму; задовольняти особисті
потреби та інтереси, реалізовувати інтереси та цілі колективів та об’єднань, до яких належить, та вирішувати важливі
для них завдання; у прагненні діяти на користь збереження
громадського здоров’я; поважати й реалізовувати відповідно
до морально-етичних принципів і вікових можливостей свої
здоров’язбережні права та обов’язки.
Нині, за даними МОЗ, перелік громадських організацій
медичного спрямування, зареєстрованих Міністерством
юстиції України, налічує 169 організацій [282].
Важливим суб’єктом формування державної політики здоров’язбереження можє виступати професійна спілка.
Профспілка – добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
Відповідно до положень Закону України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р.
№ 1045-XIV професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Діяльність
профспілок будується на принципах законності та гласності.
Інформація щодо їх статутних і програмних документів є
загальнодоступною [343].
Наприклад, в європейських країнах здоров’язбережна
функція покладена на профспілки, які відповідають за збере304
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ження здоров’я здорових людей на виробництві, під час виконання службових обов’язків, дотрмання техніки безпеки на
робочому місці тощо. Такий досвід виявився дуже дієвим і
результативним у профілактиці захворювань, які можна
набути на робочому місці або за час навчання у школі або
вузі.
Досвід зарубіжних країн переконує, що розвиненість
інститутів громадянського суспільства, складовою яких є й
громадські організації, забезпечує повноцінну реалізацію
людиною її прав. Тому не випадково спостерігається пробудження наукового інтересу до вивчення сутності цих громадських формувань у політиці здоров’язбереження. Однак
український досвід показує, що хоча в Україні й існує нормативне підгрунтя для роботи громадських об’єднань, зокрема
Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р.
№ 4572-VI, але найбільш суттєвим недоліком в їх роботі є
недостатність використання саме правових засобів впливу
для забезпечення захисту здоров’я громадян. Громадські
організації неспроможні вирішити спір по суті, прийняти
остаточне рішення у справі захисту права на збереження здоров’я здорових людей. На ефективність здоров’язбережної
діяльності громадських організацій негативно впливає їх
слабка матеріально-технічна база, що «підштовхує» до пошуків впливових спонсорів, як правило, політичних партій або
бізнес-структур. Дається взнаки й психологічний чинник –
інертність лідерів громадських організацій, відсутність впевненості у своїх силах.
Серед позитивних моментів слід зупинитися на тому, що
такого роду утворення здатні: захищати право на здоров’я та
тісно пов’язані з ним права здорових осіб та осіб, які потребують різного роду допомоги; можуть брати участь у розробленні та здійсненні державної політики у сфері здоров’язбереження, соціального захисту здорових громадян; погоджувати проекти нормативно-правових актів, що містять права та
обов’язки громадян; вносити пропозиції органам державної
влади, органам місцевого самоврядування щодо прийняття
або внесення змін до нормативно-правових актів та усунення
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порушень чинних норм законодавства у питаннях збереження здоров’я здорових людей; створення служб допомоги, громадських інспекцій; здійснення громадського контролю за
додержанням законодавства про громадське здоров’я, в тому
числі щодо проведення профілактичних заходів, поширення
достовірної інформації про санітарно-епідеміологічний і екологічний стан регіонів, поширення небезпечних захворювань,
надання якісних медичних послуг, створення безпечних і
нешкідливих умов організації навчально-виховного процесу
та робочих місць, належного медичного обслуговування, громадського харчування, культури та відпочинку, житлово-побутових умов громадян тощо; проводити незалежну експертизу умов організації проведення профілактичних заходів різного спрямування; вносити подання та пропозиції до органів
виконавчої влади, які є обов’язковими до розгляду, та одержують аргументовані відповіді на них з питань, що стосуються
формування державної політики здоров’язбереження.
Здоров’язбережну діяльність, що здійснюється громадськими організаціями, не можна ігнорувати та виключати з
можливих його форм. Оскільки саме життя підтверджує, що
діяльність цих громадських формувань у сфері захисту є,
хоча й не вирішальною, але вагомою. Іноді без допомоги цих
суб’єктів захист права людини на здоров’я може й не досягти
свого результату або не бути таким ефективним. У випадку
порушення права на здоров’я або існування реальної загрози
його порушення, завдяки активній позиції громадських організацій владні структури часто поступаються власними
інтересами на користь забезпечення прав людини.
Що стосується взаємодії у питаннях формування державної політики здоров’язбереження громадських організацій з
органами виконавчої влади та іншими акторами, то правовим підгруням є Указ Президента України від 31.07.2004 р.
№ 854 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»,
де з метою зміцнення гарантій реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, утвердження в Україні народовладдя, розвитку грома306
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дянського суспільства визнано створення ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності органів
виконавчої влади, врахування громадської думки у процесі
підготовки та організації виконання їх рішень, підтримання
постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян,
створення можливостей для вільного та об’єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації
пріоритетними завданнями Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади [314].
Також, на нашу думку, доцільно виділити розпорядження
Кабінету Міністрів України від 18.10.2004 р. N 759-р «Про
роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади
щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з
громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації».
Ним передбачено розробку плану заходів щодо підвищення
громадської і політичної освіти населення; започаткувати
серію науково-популярних просвітницьких видань з питань
розвитку громадянського суспільства та політичних технологій. А також покладає на Кабінет Міністрів України обов’язок
вживати заходи до удосконалення структури Управління
зв’язків з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів
України з метою налагодження взаємодії з громадськими
організаціями, політичними партіями та засобами масової
інформації, координації роботи центральних і місцевих
органів виконавчої влади з питань консультацій з громадськістю, вивчення громадської думки та врахування її в процесі формування і реалізації державної політики, а також
нормативно-правового забезпечення сфери зв’язків з громадськістю, засобів масової інформації, мовної політики [347].
Сучасні демократичні цінності європейської цивілізації
відіграють провідну роль у питаннях узгодження інтересів
громадян і суспільства, а їх гармонізація – визначальна умова
формування громадянського суспільства. Ми переконані
щодо необхідності участі громадських організацій у виробленні та переосмисленні ключових положень державної полі307
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тики, прийнятті рішень та їх реалізації в побудові громадянського суспільства на основі загальновизнаних демократичних цінностей. Саме такі організації є каналами відображення існуючих у суспільстві різноманітних здоров’язбережних
інтересів, через які громадяни отримують інформацію та
висловлюють свою думку з приводу планованих здоров’язбережних рішень. Запровадження демократичних стандартів
діяльності органів державної влади у взаємодії з громадськими організаціями, коли останні сприймаються не як пасивні
суб’єкти політики здоров’язбереження й управлінських рішень, а як безпосередні, активні та зацікавлені сторони, є
однією з передумов забезпечення прав та свобод, законних
інтересів громадян в Україні. Громадські організації мають
право брати участь у процесі прийняття та реалізації таких
рішень на всіх його етапах – від початкових стадій обговорення доцільності їх прийняття до остаточного прийняття та
реалізації.
Закріплення в національному законодавстві європейських
принципів і стандартів, зокрема щодо взаємодії органів державної влади з громадянами, громадськими організаціями,
відкриває шлях зближенню країн Європи й забезпеченню
уніфікації та стандартизації правил і процедур відносин
органів влади з громадянами.
Нині в Україні спостерігається недостатня захищеність
прав громадян у відносинах з владними структурами у
питаннях здоров’язбереження. Це пояснюється наявними
розривами між суспільством і державою.
Влада ще не має напрацьованого механізму, способів та
форм постійного інформування суспільства про плани й
результати здоров’язбережних питань та їх управлінських
рішень. У відносинах громадян і влади бракує системи зворотних зв’язків. Водночас суспільство не структуровано
належним чином щодо вирішення зазначених питань, тому й
не виявляє активності. Обидва актори не усвідомлюють важливість виконання здоров’язбережної функції в державі.
Як зазаначає А. Халецький, основними складовими соціального діалогу є узгодження економічної та соціальної полі308
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тики держави. Соціальне партнерство дає можливість громадським організаціям безпосередньо брати участь у формуванні політики держави. Досягнення балансу можливе за
умов подолання розривів між владою та громадянами, що
забезпечується постійним інформаційним зв’язком між
ними, формуванням відносин довіри.
Прозорість стосунків між органами державної влади та
громадськими організаціями має бути побудована за рахунок
збільшення довіри громадськості до державних органів унаслідок скорочення корупційних ризиків, ефективного використання коштів, державної фінансової підтримки громадських організацій, закріплення в національному законодавстві європейських принципів та стандартів щодо взаємодії
органів державної влади з громадськими організаціями,
забезпечення уніфікації та стандартизації правил і процедур
відносин органів влади з громадянами [489, с. 135].
На фоні великої кількості здоров’язбережних проблем, які
поступово накопчуються і набувають ознак кризи, актуальними постають питання їх осмислення, цілісного бачення їх
представниками органів державної влади. Постає необхідність у формуванні нових суспільних відносин, які спрямують діяльність людини у напрямку, в якому суспільно-економічний і промисловий розвиток не буде нести загрози ні екологічній ситуації ні збереженню здоров’я людей, буде спрямований на максимальне збереження природного середовища, і цей процес все більше потребує організуючої участі державної влади. Політичні партії як складові політичної системи України відіграють провідну роль у формуванні здоров’язбережної ідеології, просуванні тих або інших рішень з
політики здоров’язбереження, що впливає на діяльність або
бездіяльність виконавчої і законодавчої гілок влади. Складові
програм політичних партій визначають ключові питання, на
вирішення яких буде спрямована їх діяльність, і у разі отримання кредиту легітимності та перемоги на виборах вже в
парламенті вони зможуть впливати на державну політику в
здоров’язбережній сфері.
Державна політика здоров’язбереження є складовою державної політики з урахуванням зовнішніх і внутрішніх інте309

Розділ 3. Роль державної політики здоров’язбереження в розвитку…

ресів держави та реалізується виконавчою гілкою влади на
основі існуючих стратегічних цілей і планів, а от рівень нормативно-правової бази, вироблення консолідованого погляду
щодо забезпечення її здійснення залежить від парламенту як
представницького органу влади, здатного забезпечити впровадження державного здоров’язбережного курсу.
З огляду на це ще одним суб’єктом формування державної
політики здоров’язбереженя слід визнати політичні партії.
Політичні партії – один з найважливіших інститутів політичної системи суспільства.
Політичні партії у питаннях державної політики здоров’язбереження можуть виконувати всі можливі функції.
Наприклад, представницька, участі в політичному управлінні, інтеграційна, ідеологічна, кадрова, інформаційна, ідейнополітичної боротьби [57, с. 13-15].
Треба зазначити, що здоров’язбережне питання не посідає
одне з перших місць при складанні політичних програм.
Більшість політичних партій в Україні нечисленні, не
мають широкої соціальної бази, не справляють серйозного
впливу на політичне життя України й повноцінно не виконують належних їм, як політичним партіям, функцій [32, с. 4].
Нині у політичних партій немає програмно-здоров’язбережних настанов, які відображали б інтереси основних соціальних груп. Відсутність необхідної суспільної бази політичних партій зумовлена несформованістю соціальної структури суспільства, передусім недостатньою розвиненістю середнього класу, який в усталених демократіях становить суспільну основу діяльності політичних партій.
Як зазначає О. Нікогосян, політичні партії повинні відображати інтереси і потреби соціальних груп українського суспільства. Чому, за логікою, має сприяти впровадження пропорційної виборчої системи. Проте насправді українські
політичні партії відображають інтереси фінансовоолігархічних груп впливу [247, с. 113].
Політичні партії є суб’єктами реалізації національних
інтересів, і здоров’язбережні інтереси не можуть бути виключенням. Здоров’язбережні інтереси можуть набути нового
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тлумачення у контексті соціального партнерства у значенні
системи відносин, що стосуються розподілу та використання
ресурсів у соціальній сфері, які існують між трьома партнерами: державою, бізнесом, громадою. В основі такого партнерства є урахування інтересів кожної з сторін, пошук цивілізованих способів взаємодії у вирішенні соціально значимих
проблем, що дає можливість створювати в країні ефективну
інфраструктуру соціальних послуг. Тож тут теж вбачається
пряма взаємодія всіх раніше названих суб’єктів.
Ініціатива політичних партій у питаннях здоров’язбереження слабка. Це є недостатнім для ефективного і послідовного розв’язання завдань здоров’язбережної політики.
Зазначена ситуація буде і надалі залишатися такою, доки в
самому суспільстві не відбудуться докорінні зміни щодо ставлення громадян до проблем здоров’язбереження. Тоді і політичні партії в боротьбі за електорат вимушені будуть включити здоров’язбережну проблематику як суспільнозначиму в
список пріоритетних програмних положень. На нашу думку,
подальшого дослідження потребує аналіз ефективності законотворчої роботи народних депутатів в парламенті з питань
здоров’язбережної політики, що, вважаємо, дозволить більш
ґрунтовно розібратись, чому здоров’язбережні проблеми в
нашій країні розв’язуються так повільно. Як зазначає
С. Забродін, особливістю постматеріального підходу щодо
політичних розмежувань є те, що прихильники певного
набору політичних ідеологічних установок можуть бути
локалізовані соціальними групами. Тобто соціальною базою
політичних розмежувань є відмінність між тими, хто народився до і після Другої світової війни. Нові політичні розмежування виникають не із соціальної нерівності (це притаманно індустріальній добі розвитку суспільства), а із ідеологічних і ціннісних відмінностей. У сучасному суспільстві спостерігається поступовий перехід від пріоритету цінностей матеріалізму до пріоритету цінностей постмодернізму, тобто
постматеріалізму. Під цінностями матеріалізму розуміється
надання переваги фізичній і психологічній безпеці та благополуччю, а під цінностями постматеріалызму – підкреслене
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значення приналежності до групи, самовираження і якості
життя [131, с. 351]. Тому дуже важливо, хто саме входить до
складу політичних сил і які цінності переважають у них.
Велике практичне значення мають міжнародні організації
і донори. Як зазначає А. Шуліка, в сучасному світі простежується й тенденція до збільшення чисельності та впливу великої кількості міжнародних неурядових організацій. Постійно
зростаюча роль таких асоціацій на формування міжнародної
та національної політики окремих держав, а також збільшення кількості членів цих організацій дозволила багатьом вченим сформулювати концепцію глобального громадянського
суспільства [519, с. 92].
Своєю діяльністю міжнародні організації впроваджують
політику міждержавного партнерства у сфері здоров’язбереження. Партнерство у політичній площині спроможне запобігати низці проблем, котрі впливають на розвиток та трансформацію всієї системи охорони здоров’я держав. Зокрема,
Міністерство охорони здоров’я підтримує і розширює співпрацю з традиційними міжнародними дво- та багатосторонніми партнерами: Світовим банком, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, іншими агенціями ООН (Дитячим фондом ООН, Програмою розвитку ООН, Програмою ООН з
ВІЛ/СНІД, Фондом народонаселення ООН), Європейською
Комісією, агентствами міжнародного розвитку зарубіжних
країн, зокрема США, Канади, ФРН, Швейцарії, Японії [223].
Партнерство в системі міжнародних відносин та здоров’язбереження доволі багатогранний процес, бо потребує використання і застосування різноманітних підходів. Поєднання
економічних показників, політичних аспектів при аналізі
систем партнерства із врахуванням сучасних загроз може поновому висвітлити поняття колективної безпеки у сучасному
світі. Напрацювання новітніх підходів ідентифікації загроз у
процесі поширення глобалізації набуває провідного значення, тому що допомагає повернути трансформаційні зміни в
конструктивне русло. Міжнародні організації як суб’єкти
формування політики здоров’язбереження на глобальному
рівні формують напрями розвитку світового політичного
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процесу, впливають на політичні рішення і дії як усередині
країн, так і на міжнародній арені. Інколи навіть для розв’язання спільних проблем утворюються геополітичні об’єднання, які вирішують спільні проблеми з врахуванням соціальних, культурних та політичних особливостей конкретної
країни (наприклад, північноамериканська економічна інтеграція НАФТА, країни Карибського басейну, інтеграційне
об’єднання МЕРКОСУР).
Усе більшої актуальності в сучасній Україні набуває проблема діяльності новітніх релігійних організацій та їх вплив
на суспільство. Діяльність таких організацій супроводжується завданням шкоди психічному та фізичному здоров’ю
вірян, а у деяких випадках і життю. На захисті людини від
впливу таких організацій повинні стояти не лише держава, а
й традиційні світові релігії.
Новітні релігійні організації (неорелігії) при здійсненні
своїх релігійних практик обмежують та порушують права
людини. Тому виникають підстави стверджувати, що вони є
деструктивними сектами та своєю діяльністю завдають суттєвої шкоди охоронюваним державою інтересам [400, с. 21-22].
З цього приводу М. Палінчак і М. Лешанич відзначають,
що на варті захисту людського життя стоять не лише норми
права, але і релігійні норми, які закріплюють духовні цінності. Суспільна практика показує, що найбільш ефективно
утверджуються права громадянина, людини там, де прагнення до свободи пов’язана з моральним почуттям обов’язку та
відповідальності, там, де дух свободи сповнений поваги до
особи, її гідності та прихильності до правового порядку.
Особливістю духовного ставлення людини до світу є те, що
світ для неї постає як об’єкт одухотворений, в якому панують
гармонія і правда, а не вираз процесу пасивного споглядання.
Дослідження релігійної ситуації за останні роки фіксують
динаміку суспільної свідомості українців щодо ступеня їхньої
довіри до інституту релігії та високій рівень релігійної самосвідомості. Більшість громадян, незалежно від їхнього релігійного самовизначення, акцентують увагу на важливості
соціальної складової діяльності церкви, її активної участі у
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вирішенні суспільно значимих проблем. Сучасна Україна –
багатоконфесійна держава, де діє понад 27 тис. релігійних
організацій, які представляють більш як сто конфесій. На
нинішньому етапі українського державотворення релігія як
форма суспільної свідомості та церква як інститут громадянського суспільства стали важливими чинниками політичного
процесу. Причому характерною особливістю сучасної релігійної ситуації є те, що її формування відбувається не лише за
рахунок традиційних для України церков і конфесій, а й під
цілеспрямованим впливом зарубіжної релігійної експансії та
активної діяльності місцевих представництв неокультів.
Важливо також, що церква перейшла на якісно вищий
рівень функціонування. Майже закінчилося формування її
управлінських структур [267, с. 206]. Динаміка кількісних
змін у конфесійному середовищі впродовж останніх двох
десятиліть є віддзеркаленням якісних трансформацій у релігійному житті країни: в осмисленні конфесіями свого місця в
суспільстві; визначенні церквами, релігійними організаціями
ставлення до держави, суспільства; у ставленні до домінуючих у світському суспільстві цінностей (політичних, соціальних, національних, правових, духовних) [267, с. 207].
Виокремлення церкви та нових релігійних рухів у групу
суб’єктів формування державної політики здоров’язбереження є абсолютно логічним, адже зв’язок держави і церкви чи
церкви і громадянина дуже чіткий.
Л. Владиченко підкреслює, що в соціальній комунікації,
яка набуває суб’єкт-суб’єктної форми, потенційно закладена
можливість досягнення комунікативних цілей. Оскільки
вихідними характеристиками суб’єкт-суб’єктної взаємодії є
паритетність та рівність партнерів відносин, в результаті
вибудовується партнерський тип відносин. Коли ж соціальна
комунікація набуває суб’єкт-об’єктної форми, зазначені
характеристики нівелюються, і в результаті формується індиферентний або неприязний тип відносин [37, с. 193-194].
Розуміння типології відносин між державою та релігійними
організаціями полягає у виділенні трьох типів цих відносин,
а саме: партнерському, неприязному, індиферентному. При
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партнерському типі відносин потенційно закладена реалізація досягнення в повному обсязі дискурсивних цілей.
Сутнісний рівень партнерського типу відносин характеризує: наявність паритетності, рівності та взаємоповаги суб’єктів відносин; досягнення консолідованого спільного бачення
між цими суб’єктами щодо вирішення того чи іншого питання у відносинах між державою та релігійними організаціями;
максимальне врахування попередньо досягнутої спільної
консолідованої позиції окреслених суб’єктів, при остаточному вирішенні того чи іншого питання відповідними компетентними державними органами [37, с. 195-196].
Як зазначає Б. Дзявроник, від початку існування держави і
церкви як соціальних інститутів між ними встановлювалися
різноманітні взаємовідносини. В загальному вигляді релігійна ситуація складається, перш за все, під впливом відносин
між органами державної влади та суб’єктами релігії, між
самими суб’єктами релігії, між релігійними і нерелігійними
організаціями. Тому можна сказати, що першочергове значення для аналізу релігійної ситуації має стан державно-конфесійних, міжконфесійних та конфесійно-суспільних
(наприклад, етноконфесійних, конфесійно-політичних та
ін.) відносин [110, с. 153].
Варто погодитися з Д. Сироєшкіним, що у сучасному суспільстві відбувається, з одного боку, повне трансформування
релігійних інститутів і релігійності взагалі в ході розвитку
людства, з іншого, не припиняються спроби збереження традиційних форм релігії й релігійності, що в основному залежить від позиції представників тієї чи іншої релігійної організації. При цьому простежується два культурно-релігійних
табори з протилежними підходами – ліберальний християнський та агресивно-протекціоністський ісламський.
Останнім часом популярними стали позиції конкордизму,
що спростовує головні протиріччя й пропагує можливості
спільного існування релігійних догматів і наукових позицій,
відбувається надання наукових характеристик надприродним речам і навпаки – саме через це можна вести мову про
релігійний сцієнтизм.
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Щодо віртуального простору можливе існування релігійних організацій трьох форматів: новітні релігійні течії, що
виникли на ґрунті соціальних взаємодій у віртуальному просторі й повністю підпорядковують власне існування законам
усесвітньої павутини; традиційні релігійні системи, фундаментальною особливістю яких є відмова від користування
Інтернетом; інституції, що засновуються на принципах другого типу, але при цьому користуються послугами всесвітньої
мережі [418, с. 280].
На думку О. Корнієвського, аналіз різних аспектів процесу
забезпечення національної безпеки в духовно-релігійній
сфері підсилює необхідність набуття релігійними організаціями як обєднаннями громадян статусу повноправних суб’єктів
цього процесу. Подальша активізація соціальної складоваї
діяльності релігійних організацій у суспільстві залежатиме не
лише від їх намірів і можливостей, але багато в чому й від
упровадження ефективного правового механізму регулювання суспільно-релігійних і державно-церковних відносин, що
підтверджує досвід розвинених демократій [175, с. 276].
Отже, слід зробити висновок, що кожна релігія здатна
вплинути на формування політики здоров’язбереження,
особливо враховуючи її зв’язок з державою і людиною.
Релігійне питання нині дуже гостро стоїть у політичній
площині. Як інструмент у формуванні політики здоров’язбереження її використовує уряд Болівії, зокрема у делегуванні
функцій Міністерства охорони здоров’я церкві, Ватикан – у
поширенні цінності здоров’я і духовності у всьому світі. Слід
також згадати досвід Європи у боротьбі з релігіними звичаями, як-от жіноче обрізання, а також боротьба з сучасним
тероризмом, що зміцнений роллю релігії, як наслідку процесу деідеологізації у внутрішньому житті ряду країн світу та
міжнародних відносинах.
Нині у структурі суб’єктів здоров’язбереження з’явився
актор, значення якого важко переоцінити. Ми говоримо про
добровольців, волонтерів і волонтерську діяльність.
Волонтерська діяльність регулюється Законом України
«Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 р. № 3236-VI,
відповідно до якого волонтерська діяльність – добровільна,
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соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги.
Відповідно до положень закону на державу в особі її органів
та посадових осіб покладається обов’язок підтримувати громадську ініціативу щодо провадження волонтерської діяльності, гарантувати і забезпечувати захист передбачених
Конституцією України та законами прав, свобод і законних
інтересів волонтерів, отримувачів волонтерської допомоги,
організацій та установ, що залучають до своєї діяльності
волонтерів.
Реалізація державної політики у сфері волонтерської
діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику в сфері волонтерської діяльності, іншими органами
державної влади та органами місцевого самоврядування в
межах своїх повноважень [310].
Волонтерська праця здійснюється добровільно і на безкоштовній основі, використовується в багатьох організаціях
державного та недержавного секторів. Волонтери здійснюють свою діяльність в різних сферах: соціальній, сфері культури, охорони здоров’я, навколишнього середовища, спорту
тощо. Основною сферою діяльності добровольців є соціальна
(галузь допомоги, соціальної роботи), тобто та важлива царина суспільної життєдіяльності, у якій участь штатних працівників різних соціальних установ виявляється далеко не
завжди достатньою. Присвячуючи свій вільний час волонтерству, людина не лише залучається до суспільнокорисної
діяльності, а й працює над саморозвитком з професійних та
особистісних сторін, розвиваючи такі якості, як милосердя,
гуманізм, толерантність, любов до праці тощо [296, с. 53]
Як зазначає Н. Вайнілович, у сучасному суспільстві волонтерство має ряд мотивів. По-перше, психологічні та духовні
мотиви – це боротьба з самотністю, відчуття потрібності, особистісний ріст, віра в Бога, моральна потреба допомагати
іншим, спокута провини. По-друге, соціально-психологічні
мотиви: потреба в єдності з людьми, потреба у спілкуванні,
вираження солідарності до інших, розвиток комунікативних
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навичок. По-третє, емоційні мотиви: покращення свого емоційного стану, отримання морального задоволення від допомоги іншим людям, здатності щось змінити. По-четверте
соціальні мотиви: бажання зробити свій внесок в розвиток
свого району, знайомство з новими людьми (розширення
соціальних зв’язків), реалізація власних ідей, відчути суспільний зміст роботи, потрібність своєї праці, відчуття патріотизму, подолання стереотипів, прохання друзів, приклад батьків, корпоративний принцип. І нарешті пятий – освітньопрофесійний мотив: отримання нових знань, навичок, досвіду зі своєї спеціальності, застосування своїх знань на практиці, підготовка себе до кар’єри, безкоштовне навчання.
[25, с. 58-59].
Виділені Н. Вайнілович основні зовнішні чинники впливу,
на нашу думку, можуть бути важливими для організації
ефективної практичної роботи волонтерів при формуванні
політики здоров’язбереження в Україні, що, в свою чергу,
покращить наданнями ними соціальних послуг і впливатиме
на формування та підтримку позитивної репутації установи.
Варто погодитися з позицією В. Погрібної в тому, що сьогодні основна спрямованість волонтерства у Україні мілітаризована. Проте волонтери не тільки рятують життя і здоров’я бійців та інших постраждалих у військових діях на
Сході, але й допомагають їм вирішити соціальні проблеми,
повернутися до мирного життя, переселенцям – облаштуватися на новому місці. На думку В. Погрібної, якщо в країні
з’явиться політична сила, яка розумітиме зміст волонтерства і
цінитиме якість соціального капіталу, сконцентрованого у
волонтерських структурах, то це дійсно зможе забезпечити
розширення цього руху в Україні та підвищення якості
надання волонтерської допомоги [296, с. 201].
Очевидною є позитивна роль волонтерства як механізму
підтримки соціального порядку; разом з тим вимагають свого
дослідження не тільки його функціональні, але й дисфункціональні характеристики. Відомо, що в сучасній Україні
формування інститутів громадянського суспільства йде
досить складним шляхом. Ці труднощі зумовлюють необхід318
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ність компаративного аналізу розвитку досліджуваного
явища, його розгляду в системі загальносвітових і європейських тенденцій з метою виявлення специфіки прояву феномену на чотирьох рівнях: загальносвітовому (глобальному),
державному, регіональному та місцевому [295, с. 193].
У світі відбуваються якісні зміни у всіх сферах розвитку
глобального соціуму у зв’язку з глобалізацією, регіоналізацією, інформатизацією. В умовах соціально-політичних та
культурних трансформацій українська історія за всі роки
незалежності ще ніколи не відчувала таких глибоких випробувань, потрясінь, які б призвели до колосального економічного, політичного, культурного занепаду, психологічної та
духовної травми, небезпеки, втрати фундаментальних людських цінностей, кризи етнополітики [416, с. 167]. Завдяки
діяльності українців громадянське суспільство України
поступово оформлюється в структуру, перетворюючись в
«локально-мережеве громадянське» на основі формування
нової громадянської свідомості, соціальної відповідальності,
відкритості, демократичності, взаємодопомоги, але існують
певні пережитки командно-адміністративної системи
Радянського Союзу, які гальмують розвиток волонтерства як
суб’єкта глобально-мережевого громадянського суспільства,
серед них – корупція, низька якість життя, олігархізація,
порушення прав і свобод громадян, бюрократична система,
сепаратизм, тероризм тощо. Світ інтегрується та змінює світову систему, поширилась тенденція будувати мережу
«згори», глобально розширювати систему. Причинами такого явища виступає глобалізація, зміни складу та масштабів
соціальної сфери, якісного оновлення традиційних галузей
соціальної сфери, зміни соціальної моделі людини тощо.
«Локально-мережеве громадянське» суспільство з рівня
національного переходить у «глобально-мережеве громадянське» [416, с. 172].
На думку Л. Матвієнко і К. Алексейченко волонтерську
діяльність можна трактувати як феномен альтруїзму та основу соціальної взаємодії, самовдосконалення особистості, становлення її гуманістичних цінностей. Волонтери мають низь319
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кі показники егоцентричної мотивації та прагнення до
влади, більше цінують традиції та соціальні контакти.
Волонтерство спонукає до розуміння, терпимості, доброти, і
разом з тим самостійності, незалежності думок і дій, можливості вибору. Ціннісно-мотиваційна сфера осіб, зайнятих
волонтерською діяльністю, характеризується наявністю чіткого, диференційованого уявлення про власні цілі, альтруїстичною спрямованістю, високим рівнем розвитку національної свідомості [ 212, с. 59].
Як стверджує В. Голуб, нині спостерігається відповідність
сучасного стану взаємовідносин держави та суспільства у
сфері волонтерської діяльності в Україні європейським тенденціям набуття волонтерством ознак вагомого суспільного
явища та про її налаштованість до запозичення передового
досвіду організації таких взаємин [71, с. 19]. На думку
О. Панькова, О. Касперович, О. Іщенко, розвиток волонтерської діяльності в Україні є проявом активізації соціальних
ресурсів громадянського суспільства [271, с. 25-40].
На думку О. Михайличенко, для розвитку волонтерського
руху необхідна низка умов: наявність групи однодумців, які
виступають ініціаторами й координаторами волонтерської
діяльності; урахування специфіки мотиваційної структури
добровольців по відношенню до участі у волонтерській діяльності; забезпечення сприятливого морального клімату, престижності, створення «моди» на волонтерський рух; використання значущої для добровольців діяльності як основи волонтерства; використання волонтерства як засобу підвищення
соціального статусу людини.
Добровольці, на думку О. Михайличенко, – це люди, які не
обмежуються оплачуваною роботою та виконанням звичайних життєвих обов’язків, а витрачають час і сили на справи,
що не приносять їм матеріальної вигоди. Вони роблять це
тому, що їхня робота корисна іншим, а також приносить
задоволення їм самим [221, с. 475].
Волонтерство стало частиною світогляду українців. Згідно
з соцопитуваннями, понад 80% громадян вважають волонтерський рух обов’язковою складовою розвитку громадянського
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суспільства, при цьому майже чверть українців були або є
волонтерами. Тобто волонтерство вже стало частиною культури і світогляду української нації.
В Україні волонтерство набуває політичного забарвлення
в галузі охорони здоров’я. Наприклад, у 2016 р. волонтера,
директора з гуманітарних ініціатив Світового конгресу українців Уляну Супрун призначено на посаду в.о. міністра охорони здоров’я [184].
Однак ця хвиля громадянської активності, яка народилася
в Україні майже спонтанно, потребує спрямування, кращої
організації та мотиваційного заохочення. Передусім ідеться
про підвищення волонтерської мобільності громадян та розгортання досвіду різнопланової волонтерської діяльності,
зокрема – здоров’язбережної. Виникнення волонтерства є
потребою суспільства. Волонтерство в Україні не є тимчасовим явищем, воно стало наслідком ціннісних змін у свідомості українців, це може свідчити про тривалий процес переформатування суспільства. Враховуючи здоров’язбережну
проблематику і необхідність змін для України, волонтерство
стане феноменом, який зможе змінити Україну лише у тому
випадку, якщо з волонтерів вийдуть реальні політики. Тобто,
на нашу думку, існує ймовірність, що волонтери можуть
стати політичною силою, адже вони в нашій країні переймають функції держави, держава фактично не виконує тих
функцій, які покладені на неї, а це суттєво чином гальмує
трансформації в країні.
В Україні порушений симбіоз: громадянське суспільство,
ринкова економіка і правова держава. Волонтерство не підтримується державою, хоча в дійсності співпраця цих акторів
може дати позитивний результат. Досвід Ватикану, США та
Єпропи є прикладом того, що волонтерська діяльність підвищує ефективність взаємовідносин держави та суспільства у
сфері здоров’язбережної волонтерської діяльності.
Понад 100 мільйонів людей у Європі є волонтерами,
3 з кожних 10 європейців стверджують, що беруть участь у
роботі на добровільних засадах, і майже 80% європейських
громадян вважають, що волонтерська діяльність є важливою
321

Розділ 3. Роль державної політики здоров’язбереження в розвитку…

частиною демократичного життя в Європі. Тому інвестиції у
волонтерську діяльність є інвестиціями у соціальну згуртованість суспільства [184].
Безумовно, говорячи про формування політики здоров’язбереження, необхідно назвати основного актора – Міністерство охорони здоров’я. МОЗ України є головним органом у
системі центральних органів виконавчої влади у формуванні
та забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, формуванні державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення,
виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням. Основними завданнями МОЗ
України є: формування та забезпечення реалізації державної
політики у сфері охорони здоров’я; формування державної
політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя
населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
іншим соціально небезпечним захворюванням.
МОЗ України відповідно до покладених на нього завдань:
визначає пріоритетні напрями розвитку сфер охорони здоров’я, санітарно-епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і
медичних виробів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним захворюванням; узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції МОЗ України, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України; бере відповідно до законодавства участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає
міжнародні договори, забезпечує виконання зобов’язань
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України за міжнародними договорами з питань, що належать
до компетенції МОЗ України; забезпечує нормативно-правове регулювання у сферах охорони здоров’я, санітарно-епідемічного благополуччя населення, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням,
створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і
медичних виробів; інформує та надає роз’яснення щодо
здійснення державної політики у сферах охорони здоров’я,
санітарно-епідемічного благополуччя населення, протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів [340].
Інші ж міністерства, зокрема Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство внутрішніх справ
України, Міністерство екології та природних ресурсів
України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України, Міністерство закордонних справ України,
Міністерство інформаційної політики України, Міністерство
інфраструктури України, Міністерство культури України,
Міністерство молоді та спорту України, Міністерство оборони
України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство соціальної політики
України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб України виконують функції із забезпечення формування державної політики
з питань безпеки в частині дотримання окремих положень
законодавства про охорону здоров’я та функції із здійснення
державного нагляду (контролю) в окресленій сфері.
Доречним буде відмітити, що взаємодія органів виконавчої влади у питаннях формування політики здоров’язбереження має позитивний досвід у таких країнах, як Антигуа і
Барбуда, Боліварианська Республіка Венесуела, Аргентин323
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ська Республіка, Ангілья, Нікарагуа (для створення і реалізації бізнес-планів, взаємодії міністерств і державних органів).
Окремої уваги заслуговують органи місцевого самоврядування та їх взаємодія з правоохоронними, судовими, іншими
органами у питаннях формування державної політики здоров’язбереження. Правову основу цієї взаємодії становлять
закони України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р.
№ 1697-VII та «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
№ 580-VIII, «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21.05.1997 р. № 280/97-ВР.
Деталізація питання щодо взаємодії вказаних суб’єктів
вимагає дослідження зовнішнього вияву цих взаємовідносин.
Тому особливої уваги потребує класифікація форм взаємовідносин публічно-владних інституцій. Взаємовідносини між
цими суб’єктами відбуваються в умовах кооперації, оскільки
між ними відсутні субординаційні зв’язки, елементи підпорядкованості в процесі їх функціонування. В окремих, передбачених законодавством випадках певний контроль здійснюється за результатами роботи відповідного органу влади,
закріплюються особливості звітування керівництва щодо
результатів діяльності.
З урахуванням правового статусу суб’єктів взаємодії
можна запропонувати декілька різних підходів до класифікації форм взаємовідносин між ними, найбільш прагматичним
серед яких слід визнати поділ на інформаційні, організаційні (інституційні), матеріально-фінансові, контрольні. Інколи
ці форми можна конкретизувати, виділити такі: координація
зусиль у рамках виконання здоров’язбережних програм; розроблення та реалізація комплексних (обласної, міських та
районних) програм профілактики, спільних заходів щодо
мінімізації різного роду загроз та проявів ризиків, інших
заходів, спрямованих на підвищення рівня здоров’я населення; проведення спільних рейдів, профілактичних заходів,
спрямованих на виявлення та припинення порушень здоров’язбережного характеру; участь у нарадах тощо.
Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, то дієвим є залучення органів поліції для боротьби з дитячим насиллям і роз324
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повсюдженням дитячої порнографії (Британські Віргінські
острови, Пуерто-Рико, Американські Віргінські острови),
наркоманією і злочинністю (Беліз, Республіка Колумбія,
Багамські острови), подолання самогубств, що викликані депресивними станами та алкоголізму (Ґренландія).
Що стосується місцевого самоврядування, то тут міжнародна практика показує що цей актор має певні права і
обов’язки у питаннях здоров’язбереження, певним чином
цьому сприяє децентралізація і створення окремих спеціальних органів для роботи з населенням з питань охорони здоров’я. Робота між акторами розкривається через здатність
налагоджувати стосунки, керувати ресурсами і прогнозувати
діяльність (Багатонаціональна Держава Болівя, Республіка
Еквадор, Республіка Чилі).
Таким чином, проведений аналіз свідчить, що до числа
суб’єктів політики охорони здоров’я належить кожен, хто так
або інакше, прямо чи опосередковано бере участь у здоров’язбережному політичному житті. Тобто кожен член суспільства в тій чи іншій формі бере участь у формуванні державної політики здоров’язбереження. І помилковою, на нашу
думку, є позиція щодо звуження переліку суб’єктів формування політики охорони здоров’я до Президента України,
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради та Міністерства
охорони здоров’я. Скоріше їх можна віднести до суб’єктів, які
безпосередньо визначають державну політику України в здоров’язбережній сфері. Особливою ознакою цих суб’єктів є їх
належність до вищих органів державної влади, у звязку із чим
вони наділяються відповідним адміністративно-правовим
статусом.
До специфічних ознак, які характеризують загальних
суб’єктів реалізації здоров’язбережної функції держави, належить відносна самостійність суб’єктів за одночасної наявності прямих і зворотних звязків між ними, що зумовлюється
функціонуванням системи стримувань і противаг. Усі повноваження, якими наділені Президент України, Кабінет
Міністрів України, Верховна Рада та Міністерство охорони
здоров’я, у тому числі у сфері реалізації здоров’язбережної
325

Розділ 3. Роль державної політики здоров’язбереження в розвитку…

функції держави, перебувають у безпосередньому зв’язку;
спільна головна мета суб’єктів, спрямована на формування
системи громадського здоров’я; системна форма організації
елементів (суб’єктів); існування прямих і зворотних зв’язків
між елементами системи, які є необхідною умовою створення
механізму взаємодії зазначених суб’єктів; діяльність загальних суб’єктів реалізації здоров’язбережної функції держави є
одним із системоутворюючих елементів адміністративноправового механізму реалізації політики здоров’язбереження.
Що стосується спеціальних суб’єктів, до яких ми відносимо
громадян, іноземців, громадські організаці і об’єднання,
волонтерів, політичні і релігійні організації, бізнес-структури, то їх здоров’язбережна функція в державі радше є волею,
бажанням, ініціативою, ніж обов’язком. Їх модель взаємодії
має особливе формування співпраці, засноване на: особистих
ціннісних переконаннях; фінансово-ресурсозабезпеченості;
співвідношенні власних позицій і сил та влади у регіоні
(місті); активному чи реактивному характері взаємодії з владними інститутами; готовності шукати компромісні рішення
соціальних проблем; рівні інституціоналізації відносин; соціальній відповідальності.

3.3. Принципи, цілі, завдання, функції державної
політики здоров’язбереження
Політика охорони здоров’я – складний політичний феномен, детермінований різноманітними і водночас складними
факторами. В сучасних умовах вона ґрунтується на комплексному, позавідомчому підході, оскільки скрізь у світі здоров’я перетворилося на соціальне питання й на об’єкт уваги
урядовців, відповідальних за планування, економістів, фахівців із громадського здоров’я, дослідників політики, представників громадських і наднаціональних організацій [406, с. 6],
та залишається сферою компетенції держави, яка несе політико-правову відповідальність за заходи та втручання із
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забезпечення стану здоров’я населення, більше того, слугує
показником гуманізації суспільних відносин, соціального
здоров’я суспільства і відповідальності влади [109, с. 116].
Функцію формування та реалізації політики охорони здоров’я бере на себе держава, до того ж її роль у процесі здоров’язбереження дедалі зростає. З урахуванням екзогенних і
ендогенних чинників кожна країна намагається виробити
найбільш ефективну систему заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної
активності людини при максимальній біологічно можливій
індивідуальній тривалості життя. Тому можна говорити і про
постійну змінність національних систем охорони здоров’я,
що підтверджується прикладами необхідності продовження
змін як у щойно реформованій медичній галузі Грузії, так і
намаганнями змінити і покращити відповідно до вимог сьогодення сформовану і усталену модель США.
Принципи – це специфічне поняття, змістом якого є не
тільки сама закономірність, відносини, взаємозв’язок, а й наше
знання про них. Вони являють собою результат узагальнення
людьми об’єктивно чинних законів і закономірностей, притаманних їм загальних рис, характерних фактів і ознак, які стають загальним началом їх діяльності. Можна сказати, що принципи управління характеризуються двома ознаками: належність до пізнаних наукою і практикою позитивних закономірностей; за фіксованість у суспільній свідомості.
Розглядаючи принципи політики здоров’язбереження,
необхідно зупинитися на основоположних принципах охорони здоров’я. Як показує огляд наукової літератури, науковці
використовують різні підходи до виділення принципів.
Зокрема, найбільш поширеними підходами є управлінський,
правовий, медичний і економічний. Розглянемо декілька підходів.
На думку М. Литвиненко, підґрунтям ефективної системи
охорони здоров’я повинні бути: взаємодія держави, приватного сектора й самих громадян; розподіл повноважень у
сфері охорони здоров’я між державою і органами місцевого
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самоврядування; організація системи охорони здоров’я на
засадах високої конкуренції та орієнтації на потреби споживача; доступність медичної послуги, зручність її отримання й
ефективне використання наявних ресурсів; створення й розвиток системи медичного страхування [198, с. 205]. Саме ці
принципи, на думку автора, можуть стати підґрунтям ефективної системи охорони здоров’я.
К. Дейниховська найбільш доцільними для системи охорони здоров’я називає два принципи. Перший – це принцип
солідарності (коли утримання сфери охорони здоров’я має
бути солідарно розподілено між членами соціуму залежно від
їхніх прибутків. Чим вищий прибуток людини, тим більші її
зобов’язання. При цьому рівень та якість медичних послуг не
мають залежати від статків людини). Другий принцип – плюралізм і лібералізм (розкривається у праві кожної людини
обирати тип послуг і медичний заклад, до якого ця людина
може звертатися) [100, с. 8].
На думку В. Клюзко, у сфері охорони здоров’я доцільним
є використання принципів демократизму, законності, публічності, єдиноначальності та колегіальності, децентралізації, ефективності [165, с. 11].
Основними принципами і напрямами нормотворення в
сфері управління охороною здоров’я в Україні, на переконання Ю. Вороненко, Н. Гойда, Т. Курило, повинні стати такі
аспекти: людино- або пацієнтоорієнтованість – при створенні
будь-яких норм необхідно пам’ятати, що на першому місці
має бути людина, її право на життя, здоров’я, честь та гідність, недоторканність та безпеку; адаптація нормативних
актів, що створюються для сфери охорони здоров’я, до реалій
сьогодення; обмеження впливу фармацевтичного бізнесу на
медичних працівників і відповідно – на пацієнтів; принцип
безпеки: безпечне перебування пацієнта у лікувальному
закладі та ефективний захист баз персональних даних пацієнтів; підвищення мотивації персоналу медичних закладів за
результатами акредитації закладів охорони здоров’я та підвищення якості медичного обслуговування пацієнтів; передбачення обов’язкової відповідальності працівників медичних
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закладів у разі порушення як етичних, так і правових норм
щодо пацієнта [47, с. 59].
Н. Шевчук виділяє чотири принципи. Перший із принципів переважно загальнодержавної спрямованості – поєднання
вітчизняних традицій та зарубіжного досвіду організації та
надання медичної допомоги. Другий із принципів переважно загальнодержавної спрямованості – профілактична спрямованість організації медичної допомоги. Він має безпосередній стосунок до регіональної системи організації охорони
здоров’я, оскільки: переважна частина профілактичних заходів здійснюється саме на регіональному рівні; на регіональні
органи управління охороною здоров’я та відповідні медичні
заклади покладено обов’язки стосовно проведення певних
заходів, котрі лежать в основі профілактичної спрямованості
вітчизняної медицини (щеплення, диспансеризація, медичні
огляди тощо); «регіональний зріз» дозволяє в масштабах держави порівнювати ефективність проведення профілактичних заходів у сфері охорони здоров’я. Третій принцип – поєднання централізації та децентралізації організації охорони
здоров’я. В контексті адміністративно-правового забезпечення медичної діяльності на регіональному рівні цей принцип
є важливим з огляду на такі обставини: необхідність забезпечення загальнодержавних програм соціально-економічного
розвитку на території всієї України з урахуванням специфіки
певних регіонів; доцільність запровадження певних елементів самоврядного прийняття рішень на рівні регіонів і місцевих громад, що вписувалося б у загальну стратегію адміністративної реформи; вирішення питання квотного принципу
отримання направлень на лікування до високоспеціалізованих медичних установ третинного рівня медичної допомоги
в межах України та направлення осіб на лікування за кордон.
Четвертий принцип – доступність медичної допомоги полягає в можливості рівного доступу громадян до ресурсів і можливостей медицини незалежно від місця проживання, матеріального статку, соціального стану [516, с. 83-85].
В. Чернецький, ураховуючи виняткову індивідуальну та
суспільну цінність здоров’я, що суттєво впливає на процеси і
329

Розділ 3. Роль державної політики здоров’язбереження в розвитку…

результати економічного, соціального і культурного розвитку країни, демографічну ситуацію і стан національної безпеки, а також є важливим соціальним критерієм ступеня розвитку і благополуччя суспільства, основними принципами
охорони здоров’я на сучасному етапі розвитку системи охорони здоров’я населення називає: справедливість у доступі
населення до медичної допомоги і охорони здоров’я незалежно від форм власності медичних закладів; неухильне
дотримання і забезпечення прав і свобод людини і громадянина у сфері надання медико-санітарної допомоги; визнання
охорони здоров’я пріоритетним напрямом діяльності суспільства й держави, одним із головних чинників благополуччя та поліпшення життя народу України; профілактична та
реабілітаційна спрямованість діяльності у сфері охорони здоров’я; спадкоємність в організації та реформуванні охорони
здоров’я з урахуванням світового досвіду; комплексний медико-екологічний, медико-соціальний і міжгалузевий (міжсекторальний) підхід до вирішення проблем охорони здоров’я;
наукова обгрунтованість проектів з охорони здоров’я, концепцій і напрямів розвитку, методів і програм діяльності;
багатоукладність економіки охорони здоров’я і багатоканальність її фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та заохоченням підприємництва і конкуренції,
що забезпечить єдиний медичний простір; інформаційна
відкритість діяльності у сфері охорони здоров’я [505,
с. 284–285].
Зважуючи на різноманітність суб’єктного складу учасників відносин із забезпечення здоров’язбереження, основними
принципами, на яких ґрунтується діяльність державних та
недержавних організацій і установ охорони здоров’я в країні,
на думку В. Дереги, мають відповідати позиції законодавця [105].
Т. Семигіна називає й інші ключові принципи сучасної
політики охорони здоров’я: 1) відповідальність держави за
стан здоров’я населення і реалізація права на охорону здоров’я, контроль за дотриманням стандартів діяльності в охороні здоров’я; 2) міжсекторальний підхід, врахування різноп330
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ланових детермінант здоров’я (не лише МОЗ і медичні послуги); 3) доступність та універсальність послуг, що формують
базові життєві плани людини (дотримання егалітарно-ліберальних підходів); 4) оперативність і гнучкість реакції політики на потреби та виклики охороні здоров’я; 5) орієнтація
політики та відповідальність кожної людини за збереження
та розвиток власного здоров’я та здоров’я своїх дітей, свідомий вибір способу життя; 6) активна участь населення у програмах громадського здоров’я [412].
Що стосується практичної частини розгляду цього питання, то в Основах законодавства України про охорону здоров’я
у ст. 4 наведені основні принципи охорони здоров’я в
Україні: визнання охорони здоров’я пріоритетним напрямом
діяльності суспільства і держави, одним з головних чинників
виживання та розвитку народу України; дотримання прав і
свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров’я та
забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій; гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами, підвищений медикосоціальний захист найбільш вразливих верств населення; рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність
медичної допомоги та інших послуг в сфері охорони здоров’я; відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного розвитку суспільства, наукова обгрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість; орієнтація на сучасні стандарти здоров’я та медичної допомоги,
поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим
досвідом в сфері охорони здоров’я; попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, екологічний
та медичний підхід до охорони здоров’я; багатоукладність
економіки охорони здоров’я і багатоканальність її фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та
заохоченням підприємництва і конкуренції; децентралізація
державного управління, розвиток самоврядування закладів
та самостійності працівників охорони здоров’я на правовій і
договірній основі.
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Підготовлений Стратегічною дорадчою групою з питань
реформування системи охорони здоров’я в Україні проект
«Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2025» базується на трьох основоположних принципах, які Міністерство і уряд розглядають
як фундаментальні. Ці принципи мають бути застосовані в
рамках усієї галузі та повинні бути відображені у подальших
документах, а саме:
1) у центрі уваги та інтересу системи повинна перебувати
людина (пацієнт). Це означає, що заходи системи повинні
бути спрямовані на задоволення потреб людини з урахуванням голосу пацієнтів; якість, безпека, тривалість послуг,
наближеність до громади, швидке реагування на зміни
повинні стати наріжним каменем нової системи охорони здоров’я, яку планується створити; охорона здоров’я є системою,
яка повинна керувати стосунками між різними учасниками,
включаючи управлінців, надавачів послуг, отримувачів
послуг та дослідників, кожний з яких займає певну нішу та
має чітко визначену відповідальність. Таким чином система
буде базуватися на довірі, діалозі та взаємній повазі усіх учасників, і ефективність усієї системи врешті залежатиме від
якості їх взаємодії.
2) система охорони здоров’я має бути зорієнтована на
результат, що означає: очікувані результати (показники здоров’я, фінансова захищеність пацієнтів, економічна ефективність та задоволеність послугами) повинні керувати процесом прийняття рішень на усіх рівнях; система повинна підтримувати атмосферу, коли оцінка роботи персоналу повинна базуватися на результативності наданих послуг, здійснюватися регулярно та постійно удосконалюватися; системні
реформи, такі, як розвиток приватного сектора, можуть та
повинні бути започатковані у разі отримання підтвердження,
що вони призведуть до покращення очікуваних результатів,
наприклад, зменшення вартості послуг при збереженні їх відповідної якості. Ця вимога є суттєвим пріоритетом для створення якісної та ефективної інформаційної бази, за даними
якої приймаються відповідні рішення.
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3) зосередження на впровадженні поставлених цілей означає, що недостатньо мати цікаві ідеї, важливо розробляти,
впроваджувати та моніторити виконання детальних планів
реформування, які чітко визначають відповідальність, часові
рамки, механізми звітності. Важливо врахувати, що реформи
залежать від наявності фінансування і не повинні обіцяти ті
речі, які держава не здатна виконати (наприклад, безкоштовну медичну допомогу для усіх) [375].
У тексті Національної стратегіії реформування системи
охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 років закріплені такі принципи: гарантований пакет послуг, що доступний кожному громадянину. Цей принцип повинен бути
застосований незалежно від статі, віку, сексуальної орієнтації,
релігійних чи політичних переконань, сімейного або цивільного стану. Він повинен бути застосований до всіх і кожного
та базуватися на повазі до прав людини. Водночас держава
повинна приділяти особливу увагу вразливим соціальним
групам, оскільки показники здоров’я у них суттєво відстають
від показників решти населення; дотримання національних
стандартів якості та професіоналізму. Цей принцип спрямований на надання якісної медичної допомоги, яка повинна
бути безпечною, ефективною і спрямованою на задоволення
потреб пацієнта, підтримку, освіту та розвиток персоналу,
удосконалення управління галуззю; взаємоповага пацієнтів
та медичних працівників. Повага, гідність, співчуття й турбота повинні бути принципом номер один у роботі з пацієнтами. Їх безпека, досвід під час перебування в системі та результати для здоров’я будуть покращуватися, коли медичні працівники відчуватимуть свою цінність, матимуть відповідні
повноваження та підтримку, а пацієнти будуть відчувати
себе партнером, а не об’єктом лікування; співпраця різних
секторів економіки, служб, організацій в інтересах пацієнтів,
громад та населення (міжсекторальна взаємодія). Система
охорони здоров’я як галузь повинна взаємодіяти з іншими
службами, органами державного сектора та широким колом
громадських об’єднань, благодійних організацій та юридичних осіб приватної форми власності з метою підвищення
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рівня здоров’я та добробуту; співвідношення ціна-якість та
найбільш ефективне, справедливе та стійке використання
обмежених ресурсів. Державні кошти на охорону здоров’я
мають бути спрямовані винятково на благо громадян.
Держава повинна прагнути до того, аби кожна витрачена
платником податків гривня приносила якомога більше
результату для здоров’я людей; підзвітність громадам і пацієнтам. Система відповідальності та підзвітності за прийняття
рішень повинна бути прозорою та зрозумілою для громадськості, персоналу та пацієнтів. Із цією метою уряд повинен
гарантувати постійну можливість доступу до інформації та
основних показників здоров’я, а органи центральної та місцевої влади систематично звітувати перед громадою або її
представниками (радами) за результати діяльності в сфері
охорони здоров’я [241].
У законопроекті «Про засади державної політики охорони
здоров’я» 2409а від 17.07.2015 р. зазначено, що державна політика охорони здоров’я реалізується на основі таких принципів: законність – відповідність Конституції та законам
України, міжнародним договорам, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України; співробітництво –
узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, органів професійного самоврядування, забезпечення
співробітництва між ними під час формування та реалізації
державної політики охорони здоров’я; паритетність – забезпечення рівних можливостей доступу усіх суб’єктів охорони
здоров’я до участі у формуванні та реалізації державної політики охорони здоров’я; відкритість – забезпечення вільного
доступу до інформації, що визначає державну політику охорони здоров’я і є у розпорядженні органів державної влади,
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування; координація – взаємозв’язок та узгодженість середньо- та довгострокових стратегій, планів і про334
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грам охорони здоров’я на державному та регіональному рівнях; історичне наступництво – врахування та збереження
позитивних надбань попереднього періоду розвитку та функціонування національної та регіональних систем охорони
здоров’я; сталий розвиток – розвиток суспільства і держави
для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь; об’єктивність – розроблення всіх документів, що визначають державну політику охорони здоров’я, на основі компетентного доказового менеджменту та реальних показників, які можливо оцінити та реально
досягти на практиці; ефективність – забезпечення досягнення максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів громадян, громад, суб’єктів господарювання та держави; підзвітність –
забезпечення періодичного звітування суб’єктів державної
політики охорони здоров’я перед суспільством та громадами
про прийняті рішення та їх результати, врахування думки
громадськості для їх оцінки та коригування [134].
Слід погодитися з дослідниками, які вважають, що стратегічні цілі національної політики України в галузі охорони
здоров’я повинні передбачати: зниження захворюваності й
передчасної смертності різних груп населення за віковими,
статевими, професійними, релігійними та іншими ознаками;
подовження середньої тривалості життя людини при збереженні достатньої його якості; подовження трудового довголіття і соціальної активності людини; зниження негативного
впливу середовища (природного та антропогенного) на стан
здоров’я населення; радикальне вдосконалення системи
медичної профілактики захворювань та їх ускладнень, а
також реабілітації осіб, які втратили здоров’я [297, с. 127].
Водночас важливими складовими таких цілей у сучасних
умовах, на наш погляд, можуть розглядатися також підвищення особистої відповідальності громадян за власне здоров’я та створення бізнес-дружньої обстановки на ринку охорони здоров’я, що, в свою чергу, може сприяти переорієнтації системи із надання медичних послуг на сприяння здоров’ю.
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У Національній стратегії реформування системи охорони
здоров’я в Україні на період 2015–2020 років визначені принципи, що формують основні соціальні цінності оновленої
системи охорони здоров’я:
Спільна робота на благо пацієнтів. Це правило номер один
для медичних закладів та інших організацій, що надають
послуги у сфері охорони здоров’я. В системі охорони здоров’я споживачі послуг завжди повинні бути на першому
місці. Усі складові системи повинні діяти та співпрацювати в
інтересах пацієнтів, завжди ставити їх інтереси вище за інтереси закладу, навіть якщо це вимагає визнання допущених
помилок.
Повага та гідність. До кожної людини, яка звертається зі
своєю проблемою, слід ставитися з повагою та гідністю, незалежно від того, чи є вона пацієнтом, опікуном, родичем або ж
медичним працівником. Система повинна бути спрямована
на зміцнення духу відвертості та чесності, коли медичні працівники відкрито спілкуються з пацієнтами, родичами чи
опікунами.
Співчуття. Співчуття тісно пов’язане з повагою та гідністю. Система охорони здоров’я повинна не лише забезпечувати медичну допомогу, але й полегшувати біль, страждання,
допомагати людині відчути свою цінність і значимість її особистої проблеми.
Покращення якості життя. Мета системи охорони здоров’я – покращити здоров’я та самопочуття пацієнтів за допомогою професіоналізму, інновацій та передового досвіду в
наданні медичних послуг.
Всі однаково важливі. Ніхто не повинен зазнавати дискримінації, право на здоров’я не може обмежуватися, до всіх слід
ставитися з однаковою повагою. Якщо Україна досягне успіху в створенні системи охорони здоров’я, орієнтованої на
людей, результат та втілення, про що йшлося вище, то можна
очікувати досягнення таких основних цілей: зростання показників здоров’я населення (тривалості життя, зниження
захворюваності, смертності); збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворю336
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вання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів
не завадила своєчасно звернутися за допомогою; забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров’я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для
здоров’я окремої людини, громади або усього населення.
Для досягнення цих кінцевих цілей сформульовано проміжні завдання, на які мають бути спрямовані реформи: створення умов для солідарної відповідальності за здоров’я громадян; забезпечення вільного вибору постачальників послуг;
створення прозоріших умов роботи та більшої підзвітності у
галузі охорони здоров’я; надання підтримки, у тому числі
фінансової, незахищеним групам населення.
Солідарна відповідальність. Система повинна базуватися на
розумінні відповідальності за усі аспекти життя, в тому числі
здоров’я та загальне благополуччя населення. Відповідальність за здоров’я має бути результатом спільних зусиль кожної особи та суспільства в цілому. Окремі люди повинні дбати
про власне здоров’я та допомагати оплачувати лікування, а
суспільство має сприяти зміцненню здоров’я та наданню
допомоги у фінансуванні витрат на його охорону. Хоча
доступ до медичної допомоги завжди набирає найбільшої
ваги під час обговорення соціальної відповідальності за здоров’я населення, не можна забувати про важливість захисту
середовища життєдіяльності, підтримки здорового способу
життя та профілактичної роботи. Втілення такої стратегії має
значну економічну ефективність та може сприяти підвищенню особистої відповідальності за умови створення соціального та фізичного середовища, яке дозволить людям підтримувати здоров’я та запобігати хворобам.
Свобода вибору. Свобода вибору – це головна рушійна сила
вільної ринкової конкуренції в інших галузях, а також одна з
основних європейських цінностей. У секторі охорони здоров’я
через інформаційну нерівність між пацієнтами та лікарями і
ризики при впровадженні медичного страхування, конкуренцію не можна залишати без регулювання. Однак за повної відсутності конкуренції та за наявності системи розподілу ресурсів, яка жодним чином не залежить від вибору пацієнтів, ство337
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рити міцні економічні стимули для постачальників послуг та
інших учасників ринку охорони здоров’я буде неможливо.
Пацієнти повинні мати право обирати для себе постачальників послуг самостійно, виходячи з географічного розташування, якості обслуговування, професіоналізму медичного персоналу та доступності широкого спектра послуг.
Організаційний клімат. Медичні послуги можуть надаватися закладами різних форм власності, що слідують єдиним
принципам роботи. Вони повинні реагувати на потреби споживачів та конкурувати один з одним із метою підвищення
якості обслуговування за мінімальних витрат. Сьогодні ніхто
не заперечує необхідності реструктуризації надання послуг.
Керівники окремих закладів охорони здоров’я, державних,
комунальних та приватних, повинні мати свободу приймати
рішення, що підвищують якість і ефективність медичної
допомоги, а уряд повинен усувати штучні заборони для
таких рішень. У більш вільному середовищі, де пацієнт має
змогу отримати достовірну інформацію та обирати постачальника послуг, заклади охорони здоров’я зосереджуються
на наданні високоякісної допомоги, використанні сучасних
технологій та залученні більшої кількості пацієнтів, і тим
самим збільшують свої доходи. Послуги можуть субсидуватися державою за рахунок бюджетного фінансування, але мережа постачальників послуг не повинна залежати лише від державних субсидій.
Роль державної підтримки. Під ефективним використанням
державних коштів слід розуміти цільове спрямування даних
ресурсів на потреби найбільш нужденних верств населення.
Благополучні верстви слід заохочувати проявляти самостійність у піклуванні про власне медичне обслуговування, у той
час як вразливі соціальні прошарки повинні обслуговуватися
і субсидуватися відповідно до своїх потреб у максимально
можливою мірою за рахунок державного бюджету [484].
Говорячи про завдання та функції політики охорони здоров’я, у науковій літературі звичним є їх визначення як завдань і функцій Міністерства охорони здоров’я. Так, Д. Карамишев основними завданнями МОЗ вважає: забезпечення
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реалізації державної політики у сферах охорони здоров’я,
санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення; розроблення, координація та контроль за виконанням державних програм розвитку охорони здоров’я, зокрема профілактики
захворювань, надання медичної допомоги, розвитку медичної та мікробіологічної промисловасті; організація надання
державними та комунальними закладами охорони здоров’я
безоплатної медичної допомоги населенню; організація
надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях, здійснення в межах своєї компетенції заходів,
пов’язаних з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи; розроблення заходів щодо профілактики та зниження
захвоорюваності, інвалідності та смертності населення; організація разом з Національною академією наук України, Академією медичних наук України наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку охорони здоров’я [152, с. 333].
Доречним буде відмітити, що відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 267 «Про
затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я
України» основними завданнями МОЗ є: забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері охорони
здоров’я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним захворюванням; забезпечення формування та
реалізація державної політики у сфері епідеміологічного
нагляду (спостереження); забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері створення, виробництва,
контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних
імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу; забезпечення формування державної політики у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення; координація діяльності органів виконавчої влади з питань обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів,
протидії їх незаконному обігу.
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Існують також і наукові позиції у визначенні завдань політики охорони здоров’я і в окремих напрямах. Зокрема, на
думку О. Толстанова, це поліпшення здоров’я для всіх людей:
зменшення ізоляції та соціальних нерівностей в охороні здоров’я (реформи для забезпечення загального охоплення);
організація служб охорони здоров’я, орієнтованих на потреби та очікування людей (реформи щодо доставки послуг);
інтеграція аспектів здоров’я в усі сектори (реформи громадської політики); проведення політичного діалогу відповідно
до моделей співпраці (реформи щодо лідерства); розширення участі зацікавлених сторін [465, с. 16].
Основними завданнями В. Гінзбург називає підвищення
доступності кваліфікованої медичної допомоги; забезпечення високого рівня якості медичного обслуговування;
поліпшення ефективності використання наявних ресурсів
[64, с. 137].
А. Денисова і Д. Гомон розкривають мету, цілі і завдання
охорони здоров’я через управлінські функції. Головною
метою державного регулювання відносин у сфері охорони
здоров’я, на їх думку, має бути зміцнення здоров’я людей,
профілактика різних захворювань, надання висококваліфікованої медичної допомоги, поліпшення якості життя. Вказана
діяльність повинна бути спрямована на зміцнення здоров’я
населення України, збереження генофонду української нації,
що є однією з найважливіших цілей держави та її органів.
Завдання державного регулювання у сфері охорони здоров’я розглядаються в науковій літературі в двох аспектах.
Перший (політичний) аспект державного регулювання полягає в досягненні політичних та економічних цілей, а саме:
справедливості й рівноправності (тобто забезпечення рівного
доступу відповідно до індивідуальних погтреб кожного);
соціальної солідарності (забезпечення охорони здоров’я
через посередництво національної служби охорони здоров’я
або створення системи соціального медичного страхування);
економічності (забезпечення стримування сукупних витрат
на охорону здоров’я у фінансово обгрунтованих межах); створення здорових умов оточення; інформованості й освіченості
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громадян у проблемах охорони здоров’я; індивідуального
вибору (постачальника послуг у сфері охорони здоров’я, а в
деяких випадках – і страхувальника). Другий (управлінський) аспект регулятивної діяльності держави зачіпає механізм управління охороною здоров’я, які передбачають: регулювання якості ефективності (оцінка економічності клінічних втручань, тобто співвідношення вартості й ефективності
послуг, професійна підготовка медиків; акредитація постачальників послуг); регулювання доступу хворих до послуг;
регулювання ринку медикаментів; регулювання діяльності
лікарів та інших медичних працівників [103, с. 142].
Перспективний розвиток галузі охорони здоров’я
України, на думку С. Линник, повинен відбуватись за такими
напрямами: поліпшення здоров’я та зниження первинної
інвалідизації населення загальної смертності та смертності
населення в працездатному віці завдяки: раціональному
використанню ресурсів галузі; солідарному принципу
фінансування; підвищенню якості та ефективності медичної
допомоги; зниження потреби у медичній допомозі завдяки:
профілактиці та ранньому виявленню захворювань, контролю за перебігом захворювань та попередження їх несприятливих наслідків; формуванню системи громадського здоров’я, залучення та мотивації населення до здорового способу життя; запровадженню заходів з реабілітації, проведенню
спеціальних заходів з медичного забезпечення за окремими
класами хвороб та нозологічними формами; здійснення
реформування системи медичного обслуговування населення; участь у створенні сприятливого й безпечного для життя
та здоров’я громадян середовища [197, с. 346].
Аналізуючи таку велику кількість принципів, цілей, завдань і функцій державної політики охорони здоров’я, слід
зазначити, що у всьому різноманітті наукових поглядів відсутня здоров’язбережна складова. Це можна пояснити трьома
причинами: по-перше, ці питання не знаходили свого відображення у науковій політологічній площині і не привертали
увагу науковців, по-друге, вони не є першочерговими серед
завдань у політичних акторів; по-третє, всі принципи, цілі,
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завдання і функції державної політики охорони здоров’я різняться і не мають послдовності, що є причиною абсолютної
недієвості всієї галузі.
Тому доцільним, на нашу думку, є визначення принципів,
цілей, завдань і функцій саме державної політики здоров’язбереження як важливої складової системи громадського здоров’я.
Основними принципами, на яких повинна грунтуватися
діяльність державних і недержавних суб’єктів, повинні бути:
визнання здоров’язбережного напряму пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України; дотримання
прав і свобод людини і громадянина та забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій; гуманістична спрямованість,
забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над
класовими, національними, груповими або індивідуальними
інтересами; рівноправність громадян, доступність здоров’язбережних заходів та послуг; відповідність завданням і рівню
соціально-економічного та культурного розвитку суспільства, наукова обгрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість; орієнтація на сучасні стандарти здоров’я
та психологічну, реабілітаційну допомогу, поєднання вітчизняних практик і традицій із запозиченим міжнародним
досвідом у питаннях здоров’язбереження; попереджувальнопрофілактичний характер, комплексний соціальний, екологічний та здоров’язбережний підхід; багатоканальність
фінансування здоров’язбережних заходів; ведення політичного діалогу на всіх рівнях у питаннях здоров’язбереження.
На основі визначених принципів можливим є формування
цілей політики здоров’язбереження, які полягають у виробленні і запровадженні найбільш ефективної системи заходів,
спрямованих на забезпечення збереження і розвиток людського генофонду. Основними завданнями на даному етапі є
приведення у відповідність до норм ЄС законодавства
України, запровадження національних програм здоров’язбережного характеру, створення сприятливого бізнес-середови342
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ща для суб’єктів підприємницької діяльності, удосконалення
кадрової політики та інноваційний розвиток медичної науки,
проведення наукових досліджень щодо збереження та зміцнення здоров’я населення за допомогою формування системи громадського здоров’я, первинної профілактики захворювань і вивчення негативного впливу соціальних детермінант
на здоров’я та шляхів його мінімізації; відпрацювання підходів до структурної реорганізації закладів охорони здоров’я з
урахуванням потреби населення; удосконалення та оптимізація системи безперервності формуючих здоров’я заходів
протягом усього життя людини; розроблення та впровадження новітніх технологій мінімізації факторів (чинників) ризику захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища на основі даних фахових досліджень; розроблення
стратегії з питань формування усвідомленої позиції населення щодо відповідального ставлення до власного здоров’я та
особистої безпеки з відповідальністю кожної людини за особисте здоров’я та членів родини; проведення та застосування
результатів сучасних інноваційних наукових розробок з
обов’язковим створенням ефективної системи впровадження
результатів наукових розробок у практику;
Функції охорони здоров’я слід розглядати через систему
суб’єктів охорони здоров’я. Нормативно-правові засади
діяльності органів виконавчої влади забезпечують легітимне
адміністративно-політичне управління системою охорони
здоров’я. У межах реалізації загальних функцій управління
(планування, організація, мотивація, контроль) здійснюються такі функціональні напрями діяльності, як економічний,
соціальний, гуманітарний, надання медичної та лікувальнопрофілактичної допомоги.
Однак розвиток демократичних перетворень в Україні
обумовлює необхідність зміни для органів виконавчої влади
традиційних функцій управління.
Нині гуманістична спрямованість діяльності органів виконавчої влади та суб’єктів формування політики охорони здоров’я в сучасних умовах знаходить своє відображення та
конкретизацію у модернізованих функціях управління,
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серед яких: прогностина – передбачає постановку мети діяльності та її завдань, прогнозування можливого результату
роботи; планування роботи майбутньої діяльності; оціночна – визначення кола проблем і загроз; діагностична – полягає у встановленні причинно-наслідкових змін здоров’язбережної системи, у кількісному і якісному вимірюванні впливу факторів на її зміну і розвиток; пошукова функція – виявляє невикористані резерви та потенційні можливості зміни і
розвитку здоров’язбереження; моделююча – дозволяє спроектувати «ідеальну» або сприйняту суспільством і запроваджену державою модель здоров’язбереження; координуюча
(узгодження) – управлінське рішення визначає місце кожної
ланки, підрозділу, працівника у вирішенні поставлених завдань при реалізації політики здоров’язбереження, погоджує
та взаємно пов’язує їхні дії та необхідні ресурси у часі і просторі; регулятивна полягає в тому, що за допомогою норм
права, як внутрішнього, так і міжнародного законодавства
встановлюються правила поведінки, які є стандартами для
всіх держав у їх взаємовідносинах в питаннях здоров’язбереження; представницька функція виявляється у вираженні
диференціації суспільства за інтересами і зіставленні установок, які диктуються здоров’язбережними інтересами; менеджерська – функція створення механізму приведення в дію
всіх ланок організаційної структури суб’єктів здоров’язбереження, який би забезпечував координацію діяльності акторів
і заохочував їх до ефективного виконання заданих функцій
згідно з визначеними цілями і завданнями. Таким механізмом є обґрунтована система мотивування, яка дає змогу
цілеспрямовано впливати на здоров’язбережну поведінку
людей відповідно до потреб; сервісно-маркетингова функція – безпосереднє задоволення потреб людини, у цій сфері
діяльності, її пропорційності та рівні розвитку відбивається
якість життя людей – міра їхнього благополуччя та життєзадоволення; функція здоров’язбереження – одна з основних
функцій держав і органів виконавчої влади, що полягає у підтримці всіх складових здоров’я та забезпеченні необхідних
умов для життєдіяльності організму.
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Також можливі варіанти індивідуальних функцій чи особистісних: пізнавальної – задоволення здоров’язбережних
потреб людей у пізнанні законів природи, суспільства, мислення; практично-дієвої – постійне вдосконалення здоров’язбережної системи суспільних відносин як основи виробничої
сили; культурно-виховна – розвиток культури здоров’язбереження, гуманізація процесу виховання та формування нового покоління, сприяння подальшому розвитку і самовдосконаленню людини як індивіда, так і суспільства в цілому.
Предметним відображенням зазначених функцій є повноваження суб’єктів в системі охорони здоров’я, які переважно
реалізуються через програмування і планування, в бюджетно-фінансовій сфері: управління лікувально-профілактичними закладами як об’єктом комунальної власності тощо.
Розвиток функціонального спектра діяльності суб’єктів у
сфері охорони здоров’я повинен здійснюватися, по-перше, у
напрямку більш повної реалізації потенціалу повноважень,
наданих законодавчою базою, по-друге, у напрямку зміни
самої парадигми управління, що ґрунтується на впровадженні здоров’язбережних технологій в діяльності акторів.
Слід також відзначити, що функції з формування політики здоров’язбереження, визначення стратегій та планування
розвитку системи громадського здоров’я повинні бути розподілені між центральними та місцевими органами влади порізному і співвідношення цих взаємовідносин буде знаходитися в постійній динаміці.

3.4. Перспективи державної політики
здоров’язбереження в умовах реформування
суспільства
Аналіз стану здоров’я населення та діяльність установ охорони здоров’я свідчать про незадовільну медико-демографічну ситуацію, низьку народжуваність, зростання смертності
(13,9 на 1000 населення); скорочення середньої очікуваної
тривалості життя (71, 31 року) і тривалістю здорового життя
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(59,2) одним із найвищих у європейському регіоні природним спадом населення (- 4,3 на 1000 населення у 2015 р.); відсутністю ознак подолання спалахів туберкульозу і
ВІЛ/СНІДу [521, с. 10]. Скорочення чисельності населення у
2011– 2016 рр. спостерігалося у переважній більшості регіонів
України. Найбільше скоротилося число жителів Чернігівської (на 4,8% порівняно з 2011 р.), Сумської (на 4,1%), Кіровоградської (на 3,7%) областей. У групі п’яти західних областей
(Закарпатська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та ІваноФранківська) та у Київській та Одеській областях чисельність
населення станом на 31.12.2015 р. зберігалася практично на
рівні показників початку 2011 р. (зростання чисельності
зафіксовано в межах від 0,1% до 0,9%). Зростання чисельності
населення протягом останніх пяти років зафіксовано у
м. Києві (на 3,8%) [521, с. 16]. Загалом на кінець 2015 р.
налічувалося 42760,5 тис. осіб (без анексованого Росією
Криму – 2,3 млн осіб) [521, с. 12].
Протягом 2011–2015 рр. у структурі поширеності хвороб
відзначається зростання питомої ваги наступних класів: новоутворення (з 2,2% у 2011 р. до 2, 4% у 2015 р.); ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
(з 4,6% у 2011 р. до 5,0% у 2015 р.); хвороби нервової системи
(з 2,6% до 2,7% відповідно); хвороби органів травлення (з 9,6%
до 9,9% відповідно); хвороби сечостатевої системи (з 5,4%
у 2011 р. до 5,5% у 2015 р.) [521, с. 35].
У 2015 р. відбулося підвищення рівня поширеності хвороб
порівняно з 2014 р. за більшістю класів, за винятком класів
«Деякі інфекційні та паразитарні хвороби», «Хвороби крові й
кровотворних органів та окремі порушення із залученням
імунного механізму», «Розлади психіки та поведінки».
Найбільше зростання показників поширеності захворювань у
2015 р. по відношенню до 2014 р. спостерігалося за наступними класами: природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії (на 3,3%, 4276,0 на 100 тис. населення у
2014 р. та 4240,8 на 100 тис. населення у 2015 р.); новоутворення (на 3,04%, 3965,2 та 4085,8 відповідно); ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (на
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1,86%, 8342,3 та 8497,3 відповідно); хвороби сечостатевої системи (на 1,08%, 9282,1 та 9382,3 відповідно) [521, с. 36].
Саме в таких умовах нині відбуваються перші спроби формування державної політики здоров’язбереження. Суспільство і держава як основа формування такого роду відносин
являють собою надіндивідуальну всеосяжну духовну реальність, засновану на системі колективних уявлень і цінностей.
З часом ці цінності змінюються під впливом економічних,
культурних, політичних на інших чинників.
Сьогодні ми розуміємо, що кожне питання соціального
значення переломлюється крізь призму політичного. Під час
революції цінностей культура дозволила нам якось пережити
реальність і навіть трохи змінити її. За останні роки відбулося багато мистецьких проектів, які виконували соціальну й
комунікативну функцію, чого раніше у соціально-культурній сфері дуже бракувало. Серед цих проектів і перетворень
певна частка випала на інститут охорони здоров’я. Безумовно, українська охорона здоров’я після Майдану поволі змінюється. Водночас над змінами в охороні здоров’я працюють
активісти на рівні громадських організацій, доволі цікаво, як
розвиватиметься цей новий досвід самоорганізації за декілька
років. Феноменальним є той факт, що ідея реформи охорони
здоров’я народилася у кризовий час для українських громадян за повної відсутності участі еліти, адже саме еліта, за твердженнями класиків-модерністів, є однією з рушійних сил
перетворень і модернізації в суспільстві. Виходить, що події в
Україні стали чи не єдиним прикладом в політичному житті,
коли нееліта залучила народ до перетворень, а навпаки,
народ став ініціатором «модернових зрушень».
Відомий американський дослідник Т. Кун у класичній
праці «Структура наукових революцій» переконливо показав, що інтелектуальний та соціокультурний процес передбачає зміну однієї парадигми, яка втратила здатність пояснювати нові факти, на іншу, спроможну їх інтерпретувати відповідно до сучасних вимог [372]. На нашу думку, це твердження, як ніколи, відповідає сучасним українським реаліям.
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Ми все ж таки спробуємо поетапно відтворити становлення інституту здоров’язбереження в Україні в умовах реформування суспільства.
Перший період характеризується отриманням незалежності
української системи охорони здоров’я, яка була частиною
радянської системи охорони здоров’я і мала всі ознаки
останньої. У 1990 р. Міністерство охорони здоров’я УРСР
опублікувало Концепцію економічної реформи охорони здоров’я Української РСР на основі бюджетно-соцстрахівської
системи фінансування. Здобуття незалежності, демократизація суспільства, перехід до ринкових відносин не тільки створили передумови для подальшого прогресу, але й породили
низку проблем перехідного періоду, які торкнулись і галузі
охорони здоров’я [392].
Починаючи з 1991 р. Україна здійснює динамічний і
складний демократичний перехід до нової якості політично
організованого, відповідального суспільства, в якому поступово підвищуються рівень політичної участі громадян, ступінь забезпечення їх прав і свобод, адекватності державного
управління потребам суспільного розвитку. При цьому
успішність сучасних трансформаційних процесів якісного
покращення найважливіших сфер суспільства зумовлюється,
перш за все, вибором найдоцільнішої моделі демократії, що
має забезпечити оптимальне співвідношення між громадянським суспільством і демократичною державою та, відповідно, чітко визначити місце й роль громадянина у процесах
вироблення основ внутрішньої (меншою мірою зовнішньої)
стратегії розвитку країни.
Організаційні засади охорони здоров’я в незалежній
Україні ґрунтуються на Конституції України, Основах законодавства України про охорону здоров’я, які проголошують
право кожної людини на охорону здоров’я. Це право має
забезпечуватися державним фінансуванням відповідних
соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. За Конституцією України, держава
має створювати умови для ефективного і доступного для всіх
громадян медичного обслуговування. У державних і кому348
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нальних закладах охорони здоров’я медична допомога має
надаватися безоплатно, а існуюча мережа таких закладів не
може бути скорочена. Держава зобов’язується сприяти розвиткові медичних закладів усіх форм власності.
У 2000 р. Указом Президента України була затверджена
Концепція розвитку охорони здоров’я населення України.
Саме ця подія умовно і знаменує початок другого періоду формування політики здоров’язбереження. Концепція була спрямована на реалізацію положень Конституції та законів
України щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові України, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров’я, створення умов для формування здорового способу життя.
Необхідність визначення основних напрямів розвитку
охорони здоров’я населення України зумовлюється реальними політичними та соціально-економічними процесами, зокрема: демократизацією суспільства, інтеграцією України у
світове співтовариство; глобальними структурними процесами в економіці; зниженням рівня і погіршенням якості життя
більшості громадян; критичною демографічною ситуацією;
незадовільним станом здоров’я населення; низькою економічною ефективністю використання ресурсів охорони здоров’я, недосконалою системою оплати праці лікарів та інших
працівників сфери охорони здоров’я; диспропорціями у розвитку амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної
допомоги; незадовільною екологічною ситуацією, ускладненою наслідками Чорнобильської катастрофи.
Кінцевою метою реалізації Концепції повинно було стати
досягнення таких цілей: збереження та зміцнення здоров’я
населення, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей; створення правових, економічних та
управлінських механізмів реалізації конституційних прав
громадян України на охорону здоров’я, медичну допомогу та
медичне страхування; забезпечення гарантованого рівня
надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у
визначеному законодавством обсязі; формування керованого
ринку платних медичних послуг, сприяння діяльності закла349
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дів охорони здоров’я всіх форм власності, створення умов для
задоволення потреб населення в медичних послугах; ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів; солідарна участь держави, роботодавців,
територіальних громад та окремих юридичних і фізичних
осіб у фінансуванні послуг з надання громадянам медичної
допомоги [330].
Через деякий час були затверджені заходи щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров’я населення України
до 2005 року [318].
Також Розпорядженням КМ України від 31.10.2011 р.
N 1164-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» схвалено Концепцію Загальнодержавної програми «Здоров’я − 2020: український вимір». Мета Програми – збереження та зміцнення здоров’я, профілактика та зниження показників захворюваності,
інвалідності та смертності населення, підвищення якості та
ефективності надання медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на
охорону здоров’я.
Законодавець визначає оптимальні варіанти розв’язання
проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів. Перший варіант – збереження існуючої ситуації в системі
охорони здоров’я, що призведе до погіршення медико-демографічної ситуації в країні і потребуватиме значного зростання видатків на охорону здоров’я без покращення здоров’я
населення та зниження показників смертності. Це негативно
вплине на соціально-економічний стан держави. Другий
варіант – реформування тільки системи надання медичної
допомоги, що забезпечить більш доступне та ефективне
надання медичної допомоги за рахунок широкого впровадження сімейної медицини, диференціації медичної допомоги за інтенсивністю лікувального процесу та її розподіл за
рівнями, але суттєво не вплине на потребу населення у високоспеціалізованій медичній допомозі, що потребує значних
фінансових ресурсів. Третій варіант – вжиття заходів з профілактики та раннього виявлення захворювань, здійснення
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контролю за перебігом захворювань та запобігання їх
несприятливим наслідкам, формування системи громадського здоров’я, мотивацію населення до здорового способу
життя, запровадження заходів з реабілітації, організацію спеціальних заходів з медичного забезпечення за окремими класами хвороб та нозологічними формами, що разом з проведенням реформи системи надання медичної допомоги забезпечить зниження потреби у медичній допомозі, раціональне
використання ресурсів галузі, застосування солідарного принципу фінансування, підвищення якості та надання ефективної медичної допомоги, що призведе до покращення здоров’я та зниження первинної інвалідизації населення, загальної смертності та смертності населення в працездатному віці.
Третій, оптимальний варіант дасть змогу підвищити рівень
соціальної справедливості в галузі охорони здоров’я, впровадити міжсекторальний підхід із залученням різних галузей
національної економіки на підставі прийнятих стандартів,
правил та заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я працюючого населення та формування здорового способу
життя, підвищити тривалість та якість життя, насамперед
працездатного населення, зменшити розрив у стані здоров’я
різних соціальних груп.
Серед шляхів і способів розв’язання проблеми законодавець вбачає: розроблення та впровадження новітніх технологій мінімізації факторів (чинників) ризику захворювань та
створення сприятливого для здоров’я середовища на основі
даних наукових досліджень; розроблення стратегії з питань
формування усвідомленого та відповідального ставлення
населення до власного здоров’я та особистої безпеки; оптимізації організації та механізму фінансування системи надання
медичної допомоги, спрямованої на розв’язання реальних
потреб населення, запровадження солідарного принципу
фінансування; підвищення якості кадрового забезпечення та
рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики та раннього виявлення хвороб; проведення та застосування результатів сучасних інноваційних наукових розробок з
обов’язковим створенням ефективної системи впровадження
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результатів наукових розробок в практику охорони здоров’я
(взаємодія із зворотним зв’язком); проведення наукових
досліджень із збереження та зміцнення здоров’я населення
шляхом формування громадської системи охорони здоров’я,
первинної профілактики захворювань та вивчення негативного впливу факторів ризику та соціальних детермінант на
здоров’я та шляхів його мінімізації.
Строк виконання Програми законодавець визначив до
2020 р. Виконання Програми дасть змогу: стабілізувати
рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед населення працездатного віку) шляхом запобігання ускладненням неінфекційних захворювань серед населення з 52,6 до
50 осіб (на 10000 осіб); знизити рівень госпіталізації у заклади
охорони здоров’я до 17%; досягти охоплення базовою вакцинацією дитячого населення до рівня 90-95%; досягти середнього строку доїзду до пацієнта у місті до 10 хвилин, у сільській місцевості – до 20 хвилин; знизити рівень поширеності
основних факторів ризику здоров’я, насамперед куріння,
зловживання алкоголем, незбалансованого харчування,
надмірної ваги тіла, вживання наркотичних препаратів,
низької фізичної активності, артеріальної гіпертензії тощо;
знизити негативний вплив соціальних детермінант на розвиток хронічних захворювань; перетворити гігієнічне навчання
та виховання населення на державну систему безперервного
медико-гігієнічного навчання через сферу загальної та професійної освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання,
інші соціальні інститути та засоби масової інформації; поступово впроваджувати у навчальних закладах усіх рівнів акредитації стратегії «Здоров’я через освіту» [358].
З практичної точки зору і планової стратегії, другий період не був вдалим не тільки для інституту здоров’язбереження, а і для всієї охорони здоров’я. Хоча саме в цей період
помітний внесок у розвиток української наукової думки в
питаннях, що стосуються перспектив державної політики
здоров’язбереження в Україні в умовах реформування суспільства, зробили В. Москаленко, Я. Радиш, Н. Рингач,
В. Рудий, Г. Слабкий, І. Солоненко та ін. Ідеї періоду «науко352
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вого відродження» не підтримувалися ні владою, ні політичними партіями і носили науково-теоретичний характер.
Кризу даного періоду підсилили внутрішні проблеми держави, які зробили галузь охорони здоров’я корумпованою і
недоступною для більшості громадян.
В науковій літературі зустрічаються перші спроби реформування системи охорони здоров’я, що належать авторському колективу, зокрема В. Лехан, Г. Слабкому, М. Шевченко:
I етап – підготовчий, 2010–2012 рр.
1. Законодавче та нормативне забезпечення реформи:
• прийняття законів України:
– «Про внесення змін до Основ законодавства про охорону
здоров’я»;
– «Про запровадження загальнообов’язкового державного
соціального медичного страхування»;
– «Про медичні заклади та медичне обслуговування
населення»;
– «Про Загальнодержавну програму розвитку первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини»;
– «Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо об’єднання фінансових ресурсів для надання первинної медичної
допомоги на районному/міському рівнях, вторинної допомоги на обласному рівні»;
• постанови Кабінету Міністрів України «Про фінансування з державного бюджету всіх медичних служб через
Міністерство охорони здоров’я України».
2. Розробка органами місцевої влади всіх рівнів із залученням громадськості при організаційно-методичній підтримці
МОЗ планів структурної реорганізації мережі закладів охорони здоров’я, відповідно до потреб населення у медичній
допомозі різних рівнів (первинній, вторинній, третинній), які
включають:
• розвиток мережі амбулаторій ЗП/СМ у сільській та
міській місцевостях;
• оптимізацію мережі ФАПів;
• створення центрів ПМСД;
• визначення меж госпітальних округів і перспективи
функціональної диференціації існуючих медичних закладів
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вторинного рівня у лікарні інтенсивної допомоги, лікарні
для проведення планового лікування, відновного лікування,
хоспіси, лікарні для медико-соціальної допомоги;
• створення університетських клінік;
• розробка і затвердження МОЗ:
– примірних табелів оснащення для стаціонарних
медичних закладів різних типів;
– примірних форм договорів про закупівлю медичних
послуг;
– механізму договірної оплати медичних послуг;
– клінічних рекомендацій і клінічних протоколів на види
захворювань, визначених як найбільш пріоритетні;
– нових/переглянутих умов ліцензування медичної практики, акредитації медичних закладів та атестації медичного
персоналу;
– порядку експертизи якості медичної допомоги;
– системи моніторингу медичної допомоги, результативності та ефективності реформування системи охорони
здоров’я;
– механізмів мотивації медичного персоналу до підвищення якості медичної допомоги;
– Положення про запровадження формулярної системи
медикаментозного забезпечення медичних закладів.
3. Створити за ініціативою МОЗ незалежні структури для
оцінки відповідності медичних закладів ліцензійним та акредитаційним вимогам (агенції по акредитації та
ліцензуванню).
4. Розробка та затвердження МОЗ і Міністерством фінансів
України:
• положення про порядок фінансування закладів первинної медичної допомоги (сполучення подушної оплати і стимулюючих надбавок за пріоритетні види діяльності);
• положення про порядок фінансування закладів вторинної медичної допомоги (за методом глобального бюджету);
• Положення про порядок фінансування закладів третинної медичної допомоги (за методом глобального бюджету);
• положення про оплату праці медичного персоналу,
виходячи з обсягу та якості виконаної роботи.
354

3.4. Перспективи державної політики здоров’язбереження в умовах…

5. Створити Всеукраїнський реєстр пацієнтів.
6. Створити Фонд медичного страхування та його територіальні відділення, забезпечити їх устаткування та комплектування необхідними спеціалістами.
7. Провести апробацію запропонованих змін на 2 пілотних
регіонах.
II етап, 2013–2018 рр. – реформування системи охорони
здоров’я:
1. Здійснення
структурної
реорганізації
системи
медичного обслуговування.
2. Перехід до контрактної моделі закупівлі медичних
послуг.
3. Запровадження нових форм фінансування медичних
закладів.
4. Запровадження нових форм оплати праці медичного
персоналу.
5. Здійснення комплексу заходів щодо підвищення доступності ліків і забезпечення їх якості.
6. Завершення проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення якості медичної допомоги.
7. Запровадження соціального медичного страхування.
У результаті проведеної комплексної реформи передбачається створення національної системи охорони здоров’я,
інфраструктура якої відповідатиме потребам населення в
медичній допомозі відповідних рівнів; фінансування за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального
медичного страхування забезпечить дієвий захист населення
від фінансових ризиків, пов’язаних з отриманням медичної
допомоги і медикаментозним забезпеченням; закупівля
медичних послуг Фондом медичного страхування та/або
його відділеннями у постачальників медичних послуг на контрактних умовах із застосуванням сучасних ефективних
методів фінансування медичних закладів забезпечить ефективний розподіл і використання ресурсів, стимулюватиме
медичний персонал до інтенсивної та якісної роботи; стандартизація медичної допомоги в комплексі з іншими механізмами (системою безперервного поліпшення якості, ліцензуванням, акредитацією медичних закладів) сприятиме істот355
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ному підвищенню якості медичної допомоги. Увесь комплекс
інституційних перетворень і змін у політиці, у сфері охорони
здоров’я дасть змогу суттєво збільшити внесок системи охорони здоров’я у поліпшення здоров’я населення країни і
таким чином підвищити конкурентоспроможність країни в
цілому і благополуччя її громадян [193, c. 20-22].
Третій період розпочався у 2014 році з призначень іноземних фахівців і політиків у сфері охорони здоров’я. Міністерство охорони здоров’я очолив екс-голова Міністерства
охорони здоров’я, праці та соціальної політики Грузії
Олександр Квіташвілі. Він став 19-м міністром за роки незалежності України і увійшов до групи з 12 експертів, яких відібрали в Міністерстві охорони здоров’я України для розробки
напрямів медичної реформи на 2015–2025 роки [159]. Дехто
прогнозував, що нова система охорони здоров’я буде «клоном» грузинських реформ, хоча заяви уряду зводяться до
того, що Україна будує свою систему і не буде наслідувати
інші. Такий підхід також рекомендують Світовий банк та
ВООЗ, які є координаторами дорадчої групи, що працює над
стратегією реформи [216]. Новою командою Міністерства
була проведена спроба створення Концепції з реформування
охорони здоров’я, метою якої повинна була стати Національна стратегія побудови нової системи охорони здоров’я в
Україні на період 2015–2025 р. Однак у цьому періоді галузь не
була позбавлена внутрішніх проблем, бюрократії і протиріч.
Постановою від 22.04.2015 р. № 353-VIII Верховна Рада
України утворила і визначила діяльність Тимчасової спеціальної комісії з питань майбутнього. Її діяльність спрямовується на: визначення напрямів та пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку держави; опрацювання моделей майбутнього розвитку, обґрунтування загальнодержавних (національних) і регіональних програм та прогнозів їх
реалізації; підготовку питань щодо стратегічного бачення
розвитку України, а також щодо найбільш актуальних проблем держави і можливих шляхів їх розв’язання; комунікацію
з комітетами Верховної Ради України щодо питань стратегічного розвитку України, які належать до сфери їхньої діяль356
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ності; залучення до дискусії щодо напрямів, методів та
інструментів стратегічного розвитку держави науковців,
представників вищих навчальних закладів, фахівців у сфері
адміністративного управління, колишніх та теперішніх працівників органів державної влади, представників неурядових
громадських організацій, засобів масової інформації та підприємців; підтримання зв’язків з парламентами, науковими
організаціями та вченими інших держав з питань забезпечення стратегічного розвитку на регіональному та світовому рівнях [371].
Однак питання здоров’язбережного значення окремо не
визначені.
У 2016 р. з призначенням на посаду в.о. міністра Міністерства охорони здоров’я У. Супрун [288] Міністерство
починає працювати у проголошеному форматі – «збереження життя та здоров’я кожного громадянина України» [24].
У. Супрун у публічних виступах обіцяє приділяти більше
уваги громадському здоров’ю – це профілактика замість лікування [60]. Вперше здоров’язбережні заклики офіційно лунають на прес-конференціях і у виступах міністра.
Кінець 2016 р. відзначився тим, що Кабінет Міністрів
України дав старт створенню системи громадського здоров’я
в Україні, ухваливши Концепцію громадського здоров’я.
Вперше на рівні держави ставиться пріоритет на профілактиці, тобто на попередженні хвороб, а не лише на лікуванні.
В ухваленій урядом Концепції розвитку системи громадського здоров’я в Україні закладені засади переорієнтації фокусу
системи охорони здоров’я від політики лікування до політики зміцнення та збереження здоров’я і попередження захворювань.
Дуже слушним є твердження, що реальної альтернативи
стратегії модернізації як якісного оновлення країни немає.
Можна дискутувати щодо пріоритетів та механізмів такої
модернізації в термінах конкретних реформ, але реалізація
проекту модернізації є єдиним засобом не тільки для вирішення нагальних проблем, але й забезпечення динамічного
розвитку країни. Враховуючи різке загострення ряду полі357
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тичних, економічних, соціальних та демографічних проблем,
можна стверджувати, що альтернативою модернізації може
стати деградація суспільства та інституту держави. До цього
часу українська політична еліта не спромоглася чітко сформувати своє бачення модернізуючих реформ. Як засвідчили
події останніх років, поведінку української політичної еліти
визначають кон’юнктурні інтереси та цілі, причому влада
розглядається як інструмент лобіювання останніх. Відсутній
механізм зворотного зв’язку між владою та суспільством, що
суттєво знижує ефективність як самої влади, так і дієвість громадянського суспільства. За таких умов саме науково-експертна спільнота повинна постійно формувати громадську
думку щодо необхідності та напрямів модернізації, у той час
як громадянське суспільство має тиснути на владу, аби не
дозволити девальвувати саму ідею модернізації. Нинішня
модель країни може проіснувати досить довго як за рахунок
лише часткових змін та удосконалень політичної системи,
так і завдяки сприятливій світовій економічній кон’юнктурі,
але в середньо- та в довготерміновому плані вона не має історичної перспективи. Рушійною силою процесу модернізації
має стати саме внутрішній потенціал країни, адже її здійснення відбувається за умов жорсткої конкуренції на світових
ринках. Навряд чи має сенс шукати зовнішніх «партнерів» чи
«донорів» в цьому процесі, що не означає відмови від активного використання можливостей, що випливають з міжнародної економічної, політичної та культурної співпраці в різних форматах. Модернізація в практичному плані передбачає в тому числі елементи шокового характеру та здійснення
низки реформ у доволі стислі строки. Тому, коли мова йде
про модернізацію, не мається на увазі якийсь виключно еволюційний процес, який триватиме десятиріччями [229].
У 2012 р. було проведене дослідження форсайт «Людський
капітал України 2025». Це дослідження проведене із залученням широкого кола експертів, підприємців, менеджерів
вищої ланки. Мета дослідження полягала в тому, щоб в умовах невизначеності шляхів економічного та політичного розвитку світу й України встановити основні тренди трансфор358

3.4. Перспективи державної політики здоров’язбереження в умовах…

мації людського капіталу України та найбільш ймовірні сценарії розвитку, а також стратегічні проектні ініціативи, що
можуть стати фактором змін.
Дослідження проводилося за методологією форсайту (foresight), що відрізняється від інших методологій дослідження
майбутнього своєю відвертою спрямованістю на інтереси
певного суб’єкта, проактивним підходом (не лише прогнозування, але й конструювання), великою вагою управлінських
висновків. Форсайт передбачає узгодження не лише поглядів
експертів на проблему, яким буде майбутнє, але також і позицій керівників на проблему, що нам робити. Організатори та
учасники форсайту підходять до майбутнього з розумінням,
що воно є варіативним, а варіанти залежать від прийнятих
нами рішень, що майбутнє залежить від наших думок і
наших зусиль.
Моделювання різних сценаріїв розвитку країни привело
до висновку: розуміння ситуації в країні можна назвати точкою невизначеності, а краще – точкою розщеплення, де усі
можливі сценарії ще можливі й більш-менш однаково ймовірні. Значний вплив на високий рівень невизначеності має
також відсутність чітко окреслених та артикульованих пріоритетів розвитку держави. Але й самі учасники дослідження
здебільшого не лише не бачать певного сценарію, до якого
прямує країна, але й не визначилися із тим, які з них є бажаними.
Для побудови основних сценаріїв можливого майбутнього
визначено дві основні «сценарні розтяжки», тобто пари найважливіших трендів, подібні до залізничних стрілок, які
визначають принциповий шлях розвитку країни. Такими
розтяжками визначені: «домінування великого бізнесу – чи
розвиток масового підприємництва» і «зростання громадянських свобод – чи згортання громадянських свобод».
Дві пари розтяжок дозволяють побудувати чотири сценарії, які отримали наступні метафоричні назви.
«Мафія», або «Сім’я» (домінування великого бізнесу, зростання громадянських свобод), характеризується експортною
спрямованістю економіки, високими споживчими стандарта359
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ми («життя в кредит»), ієрархічністю суспільства (воно розділене на прошарки відповідно до рівня наближеності до правлячої еліти), «довгим повідцем» у розумінні громадянських
свобод («все можу, але нічого в системі міняти не хочу»).
Фактично більшість соціальних ліфтів є закритими, тому
наявність громадянських свобод передбачає створення таких
умов, за яких користування ними не становить важливої
потреби: свобода добровільно обмінюється на досить високі
життєві стандарти. Великий бізнес входить у змову один з
одним (олігополія, картелі) і зрощується з державою, малий
бізнес «заходить під дах» великого. Національна ідентичність
розмивається чи переформулюється (регіоналізація, розщеплення на дві ідентичності). Незгодні масово виїжджають.
Зростає загальний рівень охорони здоров’я, натомість згортається наука, а освіта стає «кастовою» (різні системи для
«еліти», «середнього» та «низького трудового класу»). Освітні
програми спроектовані таким чином, щоб мінімізувати розвиток критичного мислення у тих, кому «не положено», та
запобігти формуванню цілісної картини світу у більшості
населення. Чітко побудована та ефективно функціонує система ранньої професійної орієнтації дітей, що покликана якомога раніше формувати у дітей бажання і готовність реалізовуватися в рамках заданого ззовні сценарію професійного розвитку. В культурі пропагуються цінності приналежності до
певних груп за соціально-професійною ознакою, вітається
лояльність людини до певної корпорації та/або регіону,
міста, натомість пригнічуються цінності самореалізації, індивідуального успіху та творчості, підприємницькі поривання.
Сценарій «Тоталітарна корпорація» (домінування великого бізнесу, згортання громадянських свобод) характеризується закритими кордонами, розмиванням державної влади
через вплив великого капіталу та її повною залежністю від
нього, розшаруванням суспільства за трудовими компетенціями аж до кастовості за професійною ознакою, коли представники різних професій та фахових груп мало спілкуються
і мало пов’язані одна з одною. Великі вітчизняні корпорації
створюють «приватні держави в державі». Це призводить, по360
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перше, до зменшення ролі центрального уряду, по-друге, до
значної різниці в умовах, стандартах і особливостях життя в
різних «корпоративних державах». Регіональна влада зрощується з корпораціями, які мають найбільший вплив у відповідних регіонах, і заважає центральній владі проводити
єдину політику. Корпорації виступають «новими феодалами»: кожна «держава в державі» створює соціальні кордони
для захисту своїх інтересів, включаючи кастову свідомість,
корпоративну «релігію», спеціалізовану мову тощо. Галузі
монополізуються, про олігополію і тим більше конкуренцію
немає й мови. Великий бізнес здійснює тотальний контроль
над медіа, Інтернетом та силовими структурами і державною
владою в цілому, а також над масовою свідомістю через телебачення, корпоративні «релігії», масові видовища тощо.
Охорона здоров’я, освіта, наука і культура стають повністю
внутрішньою справою корпорацій, орієнтованих виключно
на їхні інтереси. Підтримується відокремленість регіональних культур, що сприяє меншій міграції населення всередині країни у пошуках кращих можливостей. Національна ідентичність сегментована, суперечлива, що сприяє стабілізації
«корпоративного феодалізму».
Сценарій «Калейдоскоп», або «Пастораль» (розвиток масового підприємництва, зростання громадянських свобод)
характеризується значною часткою середнього класу, високою мобільністю населення (у тому числі високою імміграцією). Активно розвиваються сільське господарство, легка і
харчова промисловість, хай-тек. Проводиться жорстка антимонопольна політика. Розвиток підприємництва створює
потужні соціальні ліфти, але підвищення соціальних стандартів потребує високих податків. Тому запроваджено високі
податки для фізичних осіб та корпорацій, натомість різноманітні пільги для малого і середнього бізнесу, який розглядається не як джерело податків, а, у першу чергу, як фактор зайнятості. Системи освіти й охорони здоров’я капітально
реформуються та комерціалізуються, натомість наука згортається, бо вчені масово виїжджають, адже вітчизняна наука
інтегрується в світову. Здорове освічене населення живе інди361
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відуалістичними цінностями. Загострюється конфлікт між
потребами індустріального бізнесу в дешевій робочій силі
для важкої фізичної праці та бажанням нового покоління
жити і працювати в іншій якості, з орієнтацією на творчість,
вільний режим праці та низький ступінь регламентації.
Відкритість географічних і культурних кордонів, відсутність
обмежень призводять до зростання космополітичних цінностей. В цьому сценарії ми бачимо реальний інтеркультуралізм
(«плавильний казан культур»), лібералізацію суспільства,
пропаганду толерантності до інакомислення, до релігійних
та расових відмінностей. Національна культура розмивається, національний склад населення суттєво змінюється за
рахунок міграції.
Сценарій «Генно-модифіковане суспільство», або «Кріпаки на заробітку» (розвиток масового підприємництва, згортання громадянських свобод) характеризується плановою
централізованою економікою, державним контролем в усіх
сферах життя («поліцейська держава»), обмеженими контактами із зовнішнім світом. Пасіонарна частина населення має
можливості самовираження через підприємницьку діяльність, але види і обсяг підприємницької діяльності жорстко
регламентуються державою. Це виглядає як «скляна стеля»:
до певного рівня чи у певних галузях існує досить ліберальний режим підприємництва, у той час як вхід у певні галузі
чи перехід на певний рівень розвитку є абсолютно заборонений. Ті, хто занадто «самостійні», амбіційні або ж прагнуть
розвинути персональний підприємницький успіх вище
дозволеного рівня, зазнають морального та економічного
тиску, не виключаючи фізичних загроз. Підприємницька
активність реалізується здебільшого на внутрішньому ринку
(виробництво і збут товарів масового попиту, побутові послуги тощо). Рішення про підприємницьку діяльність надає місцева влада через складну, але повністю корумповану дозвільну систему; тому підприємці тісно пов’язані з місцевою владою через систему «подяк». Земля, надра, мас-медіа знаходяться у державній власності. Медицина й освіта також є державними, низькоякісними та безкоштовними. Система освіти
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продовжує деградувати, забезпечуючи лише функцію нагляду за дітьми до досягнення ними працездатного віку.
Державні посади, керівні посади на державних підприємствах мають надзвичайно високий статус, існує потужна система підготовки чиновників на кшталт «шкіл партійного
резерву». Влада «силовиків» достатня, але підконтрольна
політичному керівництву. Проактивна державна культурна
політика відсутня, культурно-розважальний контент імпортується. Соціально активна частина населення, що не бачить
перспектив розвитку, залишає країну.
Отже, всі чотири сценарії певною мірою проявлені у сьогоденні. Можемо знайти у сьогоднішніх соціально-економічних реаліях прояви всіх цих сценаріїв (хоча, можливо, суб’єктивно комусь може здаватися, що певний сценарій переважає). Це яскраво свідчить про те, що «остаточний курс» ще не
обраний, майбутнє варіативне.
Певна увага при проведенні дослідження приділялася
також «диким картам» («джокерам», «чорним лебедям») –
непередбачуваним подіям, що змінюють межі можливого і
неможливого (стихійне лихо, дії великих некерованих мереж
людей, вчинки видатних особистостей). В ході форсайту було
названо десятки диких карт, більш або менш ймовірних чи
передбачуваних. Однак значна частина цих диких карт нічого не змінює ані в геополітичній ситуації навколо України,
ані у ролі України у світовому розподілі праці, ані у стані
людського капіталу [281, 286].
В уявленні до 2025 року загальна соціально-економічна
ситуація в Україні в основному зберігає принципові риси і
тенденції сьогодення. Вочевидь, доцільним є висновок, що і
система громадського здоров’я до 2025–2030 рр. не відчує
швидких позитивних змін. Такий висновок можна зробити і
враховуючи відсутність національних планів і програм здоров’язбережного значення до 2030 р. Незважаючи на неоптимістичний прогноз, все ж таки спробуємо визначити окремі
позитиви, які можуть вплинути на майбутнє.
Як відзначає М. Головатий, кожне суспільство або розвивається, або стагнує, або ж перебуває у стадії певної рівноваги
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між позитивними і негативними тенденціями свого розвитку,
що може спричинити чи прогрес, чи занепад. Альтернативність цього процесу залежить від багатьох факторів, однак
суспільний діалог у цьому випадку найчастіше відіграє
майже вирішальну роль [72, с. 20]. Підтримуючи дану точку
зору, слід зазначити, що ефективність діалогу в питаннях
здоров’язбереження можна побачити у роботі громадських
організацій і фондів. Залучені до діалогу Альянс Громадського Здоров’я, діяльність якого спрямована на ефективну
реалізацію комплексних програм з ВІЛ/СНІД, туберкульозу
та інших соціально небезпечних захворювань національного
рівня; Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я», cприяють розбудові місцевого
потенціалу та підтримці українських ініціатив, які полягають
у наданні життєвоважливої допомоги та вирішенню соціальних, медичних проблем незахищеним жінкам, дітям та молоді, які ведуть ризикований спосіб життя, мають ВІЛ-позитивний статус та перебувають у складних життєвих обставинах,
в тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб. Міжнародний фонд «Відродження» сприяє захисту прав вразливих
груп населення у сфері громадського здоров’я, має напрацьований механізм співпраці з громадянами, залучення експертів і завжди відкритий до діалогу.
Тож першу позицію ми віддаємо акторам, які конструюють соціальну реальность.
Значним є вплив зовнішнього середовища на діяльність
України у питаннях політики здоров’язбереження. Можливі
варіації такого впливу Україні слід очікувати від сусідства з
ЄС. Побудова європейської зони здоров’язбереження вимагає
від українського уряду визнання європейських стандартів і їх
закріплення у нормативних актах.
Переоцінку цінності здоров’я в країні слід пов’язувати і зі
зміною поколінь і розвитком ІТ-технологій.
Перші вже сьогодні змінюють підхід до розуміння цінності здоров’я і його збереження, через запровадження моди
«бути здоровим і красивим», розповсюждення інформації у
соціальних мережах (Instagram, Viber, Fасеbook, YouTube)
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учасники яких об’єднуються у групи здоров’я, змагаються у
результатах і досягненнях, ведуть блоги, фото/відео репортажі. Особливістю рухів є те, що таке спілкування впливає на
свідомість людини, її здоров’язбережну поведінку. Ці рухи
доцільно визначити як «group е-health». Вони охопили значну частину користувачів соціальних мереж і не мають кордонів. Можна передбачити, що пік змін цінностей в Україні відбудеться у 2025–2030 рр. зі зміною радянського покоління на
покоління 90-х і 2000-х., адже їх світогляд ґрунтується на розвитку відкритого суспільства, яке вбирало в себе різноманітні
культурні імпульси з усіх регіонів – Європи, США, Індії.
Другі, інновації в медичних технологіях – змусять заклади
охорони здоров’я пристосовуватися до світових практик.
Прогрес у розвитку медичної науки і практики відкрив фантастичні можливості перед людством – друк на 3D-принтері
частини грудної клітини і ДНК людини, застосування нанороботів всередині живого організму тощо. Цей процес не
можна зупинити.
Ймовірніше відбудуться зміни у самому середовищі, і як
наслідок таких змін система громадського здоров’я буде пристосовуватися до наслідків. Характер цих змін може бути економічним, політичним, науковим, культурним.
Звичайно, багато реформ потребують тривалого часу, але
це не означає, що з ними слід зволікати. Проведене нами
онлайн-опитування підтверджує актуальність проблеми
нашого дослідження. Політику здоров’язбереження підтримують більшість респондентів [507]. Хоча практика доводить,
що перспективи державної політики здоров’язбереження в
умовах реформування суспільства неоднозначні. Адже продовжує проявляється «аморфність» самого суспільства.
Причина пасивності українців, на думку Л. Кочубей, криється перш за все у присутності патерналістських думок про те,
що влада повинна за все турбуватися [179, с. 21].
У більшої частини українців відсутня солідарність у
питаннях політики здоров’язбереження. Державою не запроваджені технології формування громадської думки у питаннях здоров’язбереження, відсутня система ідей при моделюванні стратегій політичного розвитку.
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Всі ми, так чи інакше, повинні адекватно сприймати світ,
який нас оточує. Необхідно добре розуміти навколишні
події, власну роль в них і свою можливість впливати на світ.
Тому між людиною і державою повинен складатися діалог у
розробці методики прийняття стратегічних рішень, що формують майбутнє України; визначення і адаптації стратегічного розвитку України до глобальних дороговказів розвитку
людства; розробки моделі і системи індикаторів для відображення динаміки розвитку людини і країни.
Обрати правильний шлях можна, усвідомивши своє призначення, визначивши та зрозумівши суть та глобальні тенденції розвитку. Умовно діалог слід будувати на взаємодії
чотирьох блоків: особистого духовного розвитку людини,
джерел розвитку людини, оцінки сталості і гармонійності
функціонування системи, а також управлінського впливу для
визначення та реалізації розвитку.
У межах побудови діалогу «здорова людина – здорова держава» слід передбачити пошук відповідей щодо визначення
місії людини і країни через відстеження та аналіз динаміки
розвитку України на засадах пріоритетності розвитку людини та розширення її свідомості, що має стати одним з критеріїв успішного розвитку держави на основі запровадження
державної політики здоров’язбереження.

366

Розділ 4

Національна стратегія
здоров’язбереження в Україні
4.1. Стратегічний підхід до розбудови політики
здоров’язбереження в Україні
Стратегія в галузі охорони здоров’я − це визначення курсу,
напрям дій органів державної влади для вирішення проблем,
цілей, завдань системи охорони здоров’я. Аналізуючи праці
вітчизняних науковців, видається можливим виділити декілька складових, що можна взяти за орієнтир при визначенні
майбутнього змісту стратегічного підходу для сучасного
бачення нової системи охорони здоров’я. Підходи щодо формування нової системи охорони здоров’я доцільно зосередити на таких напрямах: політичний, управлінський, економічний та нормативно-правовий.
Державна політика у сфері охорони здоров’я спрямовується на підвищення рівня здоров’я, поліпшення якості життя і
збереження генофонду українського народу. Реалізація цієї
політики потребує здійснення комплексу державних і галузевих заходів. Саме вони мають передбачати розробку стратегії
розвитку охорони здоров’я. Побудова стратегії розвитку охорони здоров’я в Україні має бути покладена в основу наукових стратегічних досліджень, які б забезпечували інтегральний, системний підхід до аналізу процесів, що відбуваються в
системі охорони здоров’я, та побудованих на цих методологічних засадах практичних рекомендацій.
У сучасному суспільстві політика охорони здоров’я має
складну інституційну структуру: а) інституційно-суб’єктну,
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яка передбачає здійснення державними та іншими структурами, зокрема акторами глобальної політики, діяльності зі
зміцнення здоров’я населення; б) інституційно-правову, в
межах якої наднаціональні, національні та субнаціональні
структури створюють механізм правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я; в) інформаційно-аксіологічну, у межах якої державні та недержавні структури різних
рівнів, а також ЗМІ стверджують важливість здорового способу життя, прагнуть змінити ставлення населення до свого
здоров’я, формують суспільний порядок денний політики
охорони здоров’я [413, с. 17].
Розробка та реалізація національної стратегії, за словами
Є. Перегуди, вимагає елітного та суспільного консенсусу
щодо ключових орієнтирів розвитку та інституційного його
дизайну [283, с. 170].
На переконання К. Дейниховської, політична стратегія
являє собою принципи, засоби та методи, за допомогою яких
суб’єкти певного процесу задовольняють свої інтереси та
розв’язують конкретні проблеми. Виходячи із суспільної значущості сфери охорони здоров’я, політичну стратегію у цій
сфері можна розглядати як процес стратегічного планування
та управління на основі інтересів усіх соціальних груп населення. Політична стратегія має забезпечувати баланс між
економічною ефективністю та соціальністю сфери охорони
здоров’я [99, c. 6].
С. Дацюк вважає: якщо інституційне стратегування становить основу дієвості системи стратегування, то публічне стратегування створює легітимність інституційного стратегування. Якщо допустити, що інституту здоров’язбереження притаманні ознаки публічного інституту, то дана точка зору
заслуговує на належну увагу. До функцій публічного стратегування він відносить:
– по-перше, публічна стратегія дає підходи для розуміння
того, що відбувається, задає критерії оцінки ситуації. До
самовизначення наявної ситуації в стратегії, вона найчастіше
розуміється як природній стан, іноді як хаос, криза або катастрофа. І тільки стратегія вперше оцінює реальні перспективи
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розвитку ситуації і наявні в ній ресурси, що дозволять домогтися поставлених цілей. Таким чином, бачення перспективи
й опис майбутнього – це тверезий і прагматичний погляд на
саме сьогодення;
– по-друге, публічна стратегія говорить про ідентифікацію, тобто що саме ми будуємо, що саме ми розвиваємо.
Залежно від того, який рівень амбіцій ми беремо на себе, такі
стратегічні цілі ми і викладаємо;
– по-третє, публічна стратегія задає наступність. Люди при
владі завжди змінюються з часом, але якщо є стратегія, існує
гарантія наступності і можливість довгострокового програмування та проектування. До вироблення публічної стратегії
дуже часто так бувало, що керівники-наступники руйнували
те, що починали їх попередники, бо не знали довгострокових
цілей того, що робилося до них;
– по-четверте, публічна стратегія відкрито говорить про
підставу соціальної єдності щодо тих або інших цілей і, по
суті, конституює країну як єдину і неподільну. Стратегія –
рухливий соціальний договір, що укладається на період, що
обумовлюється владою з громадянами. Публічна стратегія
забезпечує узгодження позицій різних політичних сил та
центрів прийняття рішень і їх консолідацію усередині
міської стратегії. Сфера забезпечення такої консолідації –
публічна політика;
– по-п’яте, якщо публічна політика дотримується заявленої
публічної стратегії, це породжує суспільну довіру до влади,
що привселюдно повідомляє визначені цілі і досягає їх. Зміст
публічної стратегії дає стимул для приватного підприємництва, для закордонних інвесторів і для зовнішньої політики в
цілому, збільшує довіру інших країн до країни, що діє на
основі привселюдно заявленої державної стратегії, і створює
змістовний простір міжнародного посилення держави;
– по-шосте, публічна стратегія задає стандарти для інституційного стратегування. Тобто публічна стратегія щонайперше несе на собі лідерську функцію щодо процесів світу й
держави взагалі, та щодо політики інших міст світу та інших
держав зокрема. І саме ця лідерська позиція втілюється в
інституційному стратегуванні;
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– по-сьоме, зміст стратегії розставляє орієнтири і пріоритети для поточної діяльності виконавчої влади, для середньострокових і короткострокових проектів, що не повинні суперечити публічній стратегії. Публічна стратегія формулює
політику в кожній з пріоритетних сфер;
– по-восьме, публічна стратегія дає підстави для критики;
– по-дев’яте, якщо країна має стратегію, з нею і з її стратегією змушені рахуватися державна влада, інші країни. Якщо
в країни немає стратегії, вона знаходиться у фарватері чужої
стратегії. Стратегія неминуче породжує ситуацію стратегічного зіткнення. Це пов’язано з тим, що у будь-якої стратегії є
як внутрішні альтернативні стратегії, що суперничають з
нею, так і зовнішні стратегії. Причому на зовнішньому рівні
ситуація перетворюється в безпосереднє зіткнення стратегій,
і питання стратегічного двобою найчастіше вирішується
шляхом перемоги однієї зі стратегій за рахунок поглинання
нею іншої чи інших стратегій [97].
Стратегія задає етапи просування до мети чи цілей у часі.
Це означає, що щороку або з будь-якою іншою періодичністю в країні осмислюють нові проблеми, ставлять перед собою
нові цілі і відзначають рішення або нерозв’язання старих
проблем, досягнення цілей або недосягнення. Це не соціальна динаміка яких-небудь процесів, це інше – здатність цілого
суспільства, країни, її еліти, її політичного керівництва не
грузнути на довгі роки в рішенні одних і тих самих проблем,
а домагатися поступальної динаміки соціального руху.
Нова парадигма здоров’я і нові нормативні очікування від
політико-стратегічного та політико-інституційного оформлення політики охорони здоров’я (яка стає політикою охорони громадського здоров’я чи в ширшому сенсі – політикою
щодо здоров’я) суперечать вітчизняній вузьковідомчій
медичній парадигмі. Суперечать, але водночас дають нагоду
переглянути уявлення щодо політико-інституційної відповідальності за стан здоров’я суспільства та індивіда, пропонують простір для реалізації громадських та локальних ініціатив. Таким чином, питання реформування охорони здоров’я
в Україні перебуває не в площині прийняття нових стандар370
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тів чи функціональних реорганізацій системи надання
медичних послуг, а в необхідності зміни парадигми здоров’я,
вдосконалення політики в контексті процесів модернізації
українського суспільства, які сприяють поширенню та підвищенню значущості в суспільному житті загальнолюдських
гуманістичних цінностей, у т.ч. цінності здоров’я та здорового способу життя. Розвиток політики охорони здоров’я в
Україні має відбуватись одночасно зі створенням засад громадянського суспільства, розбудови правового й соціального
аспектів державності, інтеграції у світовий простір політики
охорони здоров’я [409, с. 37-38].
На думку багатьох експертів, чинна пострадянська система охорони здоров’я вже вичерпала свій ресурс розвитку: в
своїх нинішніх організаційних формах вона не забезпечує
виконання своєї функції, тоді як держава об’єктивно не може
належним чином профінансувати її функціонування.
Реформування галузі потребує таких кроків: 1) зміна структури управління: Міністерство охорони здоров’я повинно
відповідати за визначення норм і стандартів в галузі, тоді як
функції фінансування медичних закладів, збору інформації
тощо має виконувати спеціально створений Суспільний
медичний фонд; 2) визначення базового переліку медичного
лікування та медичних послуг, безоплатне надання яких має
бути гарантоване державою для кожної особи та перехід від
підходу «утримання закладів охорони здоров’я» до принципу «оплати наданих послуг»; 3) ухвалення спеціального закону про приватне медичне страхування, який би визначав
засади функціонування та регулювання цього ринку; 4) створення ефективної системи профілактики та раннього виявлення захворювань, боротьби з епідеміями та забезпечення
високої якості та безпечності фармацевтичних препаратів,
які потрапляють на український ринок [459].
Слід погодитися з твердженням, що конкретне вирішення
завдань значною мірою залежить від державної політики
у сфері охорони здоров’я, особливостей соціально-економічного статусу країни, національних та інших традицій
[427, с. 82-87].
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В. Дорофієнко і Л. Костровець стверджують, що політика
концепції розвитку охорони здоров’я та соціального розвитку населення повинні здійснюватися на трьох рівнях: національному, регіональному та індивідуальному. Це має здійснюватися шляхом формування політичних рішень, законодавства, нормативно-правової бази, міжвідомчого співробітництва, пропагування здорового способу життя, формування
у населення мотивацій до покращення стану здоров’я з використанням засобів масової інформації, освіти, навчання гігієни та виховання на всіх етапах [115, с. 167].
Сучасне бачення нової системи охорони здоров’я пропонує Г. Надута. Її бачення зводиться до того, що при реформуванні галузі охорони здоров’я повинні вивчатися і враховуватися громадська думка щодо суспільно значущих проблем. Значну роль у цьому повинні відігравати громадські
організації, на які покладається обов’язок збирати, аналізувати, репрезентувати та надавати необхідну інформацію для
прийняття політичних рішень органами виконавчої влади
[238, с. 463-464].
Самоорганізована адаптивна трансформація системи охорони здоров’я в Україні має бути замінена керованим втіленням політичних рішень на основі комплексної стратегії розвитку охорони здоров’я, що ґрунтується на соціальному
сприйнятті здоров’я і виходить із міжвідомчої взаємодії сучасної охорони здоров’я [42, с. 234].
На нашу думку, політична складова у сучасному баченні
побудови нової системи охорони здоров’я повинна визначатися вищими органами державної влади як стратегічний
напрямок модернізаційного розвитку і складається із сукупності прийомів та технологій взаємодії органів державної
влади й громадсько-політичних об’єднань з метою налагодження стабільних відносин між громадянським суспільством
і державними органами управління, узгодження інтересів
усіх суспільних сил у сфері охорони здоров’я.
Описуючи організаційно-управлінську складову, слід згадати пріоритетні шляхи реалізації переходу на нову модель
державного управління охороною здоров’я в Україні, що
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викладені в монографічному дослідженні М. Білинської і
Я. Радиш. Авторами вбачаються складові задля: створення
умов для реформування системи охорони здоров’я; проведення структурної реорганізації галузі; визначення гарантованого обсягу медичної допомоги громадянам, що передбачає надання державними і комунальними закладами охорони здоров’я; надання платних медичних послуг у сфері охорони здоров’я, що передбачає надання послуг за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб, а також за рахунок благодійних внесків, надходжень за договорами добровільного
медичного страхування; удосконалення системи фінансування галузі охорони здоров’я, що передбачає фінансування
закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу;
врегулювання на законодавчому рівні питання запровадження обов’язкового державного соціального медичного страхування із побудовою відповідної організаційно-функціональної структури управління; покращення стану забезпечення
населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення; удосконалення системи профілактики захворювань; удосконалення системи контролю за якістю надання
медичної допомоги (медичних послуг), станом проведення
експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності в
закладах охорони здоров’я, якістю лікувально-діагностичного процесу, а також створення єдиного електронного реєстру
листків непрацездатності (реєстру пацієнтів); удосконалення
кадрової політики у сфері охорони здоров’я [106, с. 318-322].
Прихильником стратегічного управління в охороні
здоров’я є Ю. Вороненко. Динамічний процес стратегічного
управління з його теоретичними і практичними аспектами,
на думку науковця, є основою для всіх організаційних
рішень. Особливістю стратегічного управління в сфері охорони здоров’я є той факт, що стратегічні плани, які розробляються, є дуже часто придатними для ідеальної ситуації,
проте дійсність, в якій реалізується стратегія, може більшою
чи меншою мірою відрізнятися від неї. Тому важливим елементом будь-якого стратегічного плану є розробка варіантів
дій при ситуаціях, коли такі відмінності стануть дуже знач373
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ними. І саме такий елемент стратегічного управління сьогодні є «слабкою ланкою» під час планування роботи галузі.
Обґрунтування і розробка мінімум трьох сценаріїв щодо всіх
напрямів діяльності («базового», «песимістичного» і «оптимістичного») з урахуванням підходів ризик-менеджменту
може стати запорукою покращення процесу стратегічного
управління в сфері охорони здоров’я [46, с. 45].
В. Дем’янишин і Т. Сіташ вважають, що стратегічні засади
у сфері організації системи охорони здоров’я і управління
нею мають полягати у проведенні комплексу заходів, що
можуть включати такі компоненти: збалансувати державні
гарантії щодо забезпечення населення медичною допомогою
з фінансовими можливостями держави; забезпечити стійкість
і прозорість багатоканальної системи фінансування охорони
здоров’я; впровадити механізми фінансового планування й
механізми оплати праці, що стимулюють підвищення ефективності використання ресурсів в охороні здоров’я; розвиток
механізмів координації діяльності всіх ланок системи управління охороною здоров’я; реформування системи фінансування охорони здоров’я; реструктуризацію мережі лікувально-профілактичних установ; удосконалення правових форм
та економічних механізмів функціонування медичних організацій [102, с. 12].
Очевидним є те, що основна вимога полягає у керованості
перетворень, а процес має здійснюватися в режимі поетапного впровадження розроблених важелів, враховуючи такі засади в організації і наданні медичних послуг, як доступність,
соціальна рівність, справедливість і солідарність, тоді як
основні фундаментальні цілі у наданні медичної допомоги
слід вбачати у: рівному та справедливому доступі громадян
країни до медичних послуг через запровадження гарантованого державою його мінімального рівня, який буде надаватися залежно від потреби хворого, а не від здатності пацієнта
платити; мікроекономічній ефективності медичних послуг,
що досягається якістю медичної допомоги та ступенем задоволення пацієнтів нею при мінімальних затратах ресурсів;
макроекономічному контролі за видатками в сфері охорони
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здоров’я (коли державна політика в охороні здоров’я і досконалість фармацевтичного ринку та ринку медичних послуг
країни дозволяють медичній галузі щорічно поглинати власну частку ВВП, тобто не йдеться про перевиробництво чи
недовиробництво медичних послуг).
Реформування в системі охорони здоров’я – це цілеспрямовані зміни системного харакеру, які мають дві основні мети:
створення оптимальної, самобутньої моделі перетворень, яка
б відповідала цілям і умовам суспільства; мінімізація соціальних й економічних витрат у прцесі перетворень [425, с. 234].
Є. Ткач називає характерні риси, властиві програмноцільовому плануванню й управлінню: єдність чіткої цільової
орієнтації; комплексність намічених заходів; визначеність
термінів здійснення цих заходів для досягнення поставленої
мети; адресність і вказівка джерел ресурсів для реалізації
намічених заходів [464, с. 92].
Головним напрямом державної політики вдосконалання
організації охорони здоров’я стає забезпечення її цілісності за
рахунок єдиних підходів до планування. Основою планування в системі охорони здоровя, на думку Д. Карамишева,
повинні стати цільові програми розвитку охорони здоров’я,
що реалізовують цілі й завдання державної політики на певний період. Крім своєї головної соціальної функції, програми
будуть виконувати роль потужного фактора економії засобів
на розвиток системи охорони здоров’я, дозволяючи більш
раціонально та ефективно використовувати кошти, в першу
чергу на якісні перетворення, що зачіпають найважливіші
напрями розвитку галузі. Програми охорони здоров’я містять програми державних гарантій щодо забезпечення громадян безоплатною медичною допомогою, у яких визначаються: вихідні та цільові показники стану здоров’я і показники діяльності установ охорони здоров’я; обсяги фінансування за рахунок коштів бюджету охорони здоров’я та обов’язкового медичного страхування, що забезпечують реалізацію
державних гарантій; заходи щодо підвищення ефективності
роботи установ охорони здоров’я та профілактичної діяльності [149, с. 280].
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Комплексну стратегію пропонує і О. Михайловська. При
формуванні стратегічних векторів розвитку сфери охорони
здоров’я України авторка зосереджується на трьох основних:
інноваційний, фінансовий і виробничий [222, с. 148].
О. Ціборовський і П. Лисенко основними стратегіями
реформування галузі називають: удосконалення правової
бази охорони здоров’я шляхом систематизації законодавства
у цій сфері, спрямованої на забезпечення прав людини і
справедливості в отриманні медичної допомоги, широкої
інтеграції України у світову та європейську спільноту; удосконалення фінансування охорони здоров’я шляхом запровадження системи багатоканального фінансування, основою
якого має бути державний бюджет і загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування, узгоджене з податковою системою; удосконалення організації медичної допомоги
на основі пріоритетного розвитку первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, ліквідація диспропорцій
у розвитку різних видів медичної допомоги, раціоналізація
спеціалізованої та стаціонарної допомоги, упорядкування
мережі і структури закладів охорони здоров’я; забезпечення
доступності кваліфікованої медичної допомоги всім верстам
населення шляхом законодавчого визначення гарантованого
рівня безоплатної медичної допомоги за рахунок державного
бюджету і фонду державного соціального медичного страхування, запровадження принципу вільного вибору лікаря і
медичного закладу; підвищення якості медичної допомоги
на основі впровадження ефективних медичних технологій і
стандартів якості медичної допомоги, ліцензування та атестації лікарів, акредитації медичних закладів; встановлення
оплати праці медичних працівників відповідно до їхньої кваліфікації, обсягів, якості та ефективності роботи на рівні не
нижчому, ніж у працівників промисловості; організація системи юридичного та соціального захисту прав пацієнтів і
медичних працівників; створення сучасної системи інформаційного забезпечення охорони здоров’я і вдосконалення
управління галуззю на державному, регіональному та місцевому рівнях із залученням медичної і широкої громадськості
[500, с. 73].
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О. Качур пропонує свій підхід до створення чіткої системи
управління перетвореннями, що полягає у визначенні стратегії та методичного її забезпечення в цілому та по окремих
напрямах з покладенням обов’язку на Міністерство охорони
здоров’я України; перевірці дієвості та ефективності запропонованих підходів (структурна реформа державного сектору
охорони здоров’я первинного і вторинного рівнях планується на двох пілотних, самодостатніх територіях з точки зору
надання медичної допомоги, областях); перевірці результативності та ефективності моделі, внесення корективів до неї
за результатами апробації; широкому запровадженні апробованих підходів до реформування системи охорони здоров’я
на всій території України з моніторингом процесів перетворень і результатів; проведенні широкої роз’яснювальної
роботи та інформування щодо мети, завдань, сутності та
результатів системних перетворень серед всіх верств населення; залученні професійних медичних асоціацій, координаційних рад при органах управління охороною здоров’я,
наглядових рад при медичних закладах до прийняття
рішень щодо перетворень на відповідних рівнях; професійній підготовці керівників органів та закладів охорони здоров’я в сфері менеджменту відповідно до сучасних вимог
[158, с. 32].
П. Гаман вважає, що зміст і сутність державного управління системою охорони здоров’я тісно пов’язані з проблемою
ризику прийняття помилкових рішень при плануванні та на
стадії реалізації. Тому одним з ефективних шляхів оптимізації діяльності системи охорони здоров’я можна вважати моделювання процесу управління галуззю [55].
Дискусії щодо реформування тривалий час зосереджувалися і на моделі фінансування. На всіх етапах свого розвитку
держава повинна приділяти значну увагу розвитку соціальної сфери, включаючи охорону здоров’я. Фінансовий стан
країни є індикатором фізичного розвитку її населення, тому
надзвичайно важливо досліджувати всі напрями його забезпечення. Впровадження ефективних механізмів фінансування – це важлива складова процесу реорганізації системи охо377
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рони здоров’я, яка передбачає низку кардинальних змін у цій
галузі.
Цікавим є підхід С. Вовк і В. Лобас, що полягає у фінансуванні за рахунок введення плати на деякі медичні послуги, а
також із додаткових джерел, не заборонених законодавством
України. На їх думку, таким джерелом фінансування усіх
платних послуг для працюючих можуть бути кошти підприємств, установ, організацій з будь-якою формою власності,
спроможність страхових компаній та індивідуального страхування, добродійні фонди, кредити банків та інших кредиторів, кошти самих громадян та будь-які інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України. Для соціально
залежного населення (діти, інваліди, пенсіонери тощо) оплата медичних послуг може забезпечуватися за рахунок соціальних фондів або деяких благодійних фондів та ін. [40, с. 11].
А. Надточій переконаний, що переведення галузі в режим
напівлегального госпрозрахунку є великою загрозою, адже
галузь охорони здоров’я в особі кожного конкретного медичного працівника має дбати про відновлення і збереження
найціннішого ресурсу держави – людського, а не про власний економічний інтерес. Здоров’я – це не економічна категорія, а його охорона – це суспільне благо, що має надаватись
державою [237, с. 156]. На його думку, необхідно, перш за все,
змінити механізм фінансування галузі – запровадити показники якості наданих медичних послуг і контроль якості наданих послуг. Другою необхідною умовою він визначає істотне
підвищення рівня фінансового забезпечення медичних
закладів і медичного персоналу, в тому числі за рахунок
запровадження механізму медичного страхування, перевівши неофіційні платежі населення у правове поле, наділяючи
і пацієнтів, і медичний персонал відповідними правами,
обов’язками і відповідальністю [237, с. 159].
На важливості нового концептуального пдходу до створення багатоканальної системи фінансування медичної
галузі наголошує Т. Сіташ. В основі такого підходу багатовекторність медичної допомоги. Він базується на таких засадах в
організації та наданні медичних послуг, як доступність, соці378
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альна рівність, справедливість і солідарність, тоді як основними, фундаментальнимии цілями пропонованої системи багатоканальності у фінансуванні медичної допомоги повинні
бути: рівний та справедливий доступ громадян країни до
медичних послуг через запровадження гарантованого державою мінімального рівня медичних послуг, який дозволить
забезпечити мінімум здоров’я і буде надаватися залежно від
потреби хворого, а не від здатності пацієнта чи його сім’ї за
неї платити; мікроекономічна ефективність медичних
послуг, що досягається якістю медичної допомоги та ступенем задоволення пацієнтів нею при мінімальних затратах
ресурсів; макроекономічний контроль за видатками в сфері
охорони здоров’я. Автор підходу стверджує, що основні
напрями ефективної реорганізації системи фінансування
медичної галузі в ринкових умовах мають базуватися на рівнях матеріального забезпечення населення України, а у своєму змісті передбачити створення двох секторів медичної
допомоги: сектора загальнодоступної медичної допомоги та
сектора додаткових можливостей у сфері охорони здоров’я.
За цих умов головним завданням є реорганізація системи
бюджетного фінансування охорони здоров’я, яка б дозволила: інтегрувати медицину у фінансові потоки розширеного
відтворення; збалансувати поєднання бюджетних і позабюджетних джерел, залучення коштів з певною децентралізацією
фінансів галузі на користь територіальних медичних програм; розширити права регіонів, місцевих органів влади і
трудових колективів у накопиченні та використанні ресурсів
охорони здоров’я [426, с. 156].
І. Голованова і О. Краснова на основі позитивного досвіду
країн Східної Європи пропонують запровадження системи
страхового фінансування галузі охорони здоров’я в Україні.
На їх думку, необхідно розробити програму створення системи страхової медицини з урахуванням специфіки її сучасного стану. Найприйнятнішою для України є бюджетно-страхова модель. Джерелами фінансування галузі в рамках цієї
моделі може бути бюджет та фонд соціального медичного
страхування. Проте в період переходу до бюджетно-страхової
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моделі їй, імовірно, бракуватиме фінансування. Тому варто
залучати додаткові джерела: кошти, що акумулюються завдяки наданню платних медичних послуг, кошти добровільного
медичного страхування і надходження, отримані за рахунок
благодійництва. Для підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров’я в Україні необхідне проведення реформ, які б охоплювали управління цією системою,
її фінансування та надання медичних послуг [69, с. 22].
Отже, огляд останніх досліджень, у яких розкриваються
проблеми фінансування галузі охорони здоров’я, підтверджує, що стан системи охорони здоров’я, безсумнівно, вимагає негайних заходів щодо її реформування. Однак у науковій літературі бракує реальних пропозицій, спрямованих на
оптимізацію системи та фінансування галузі охорони здоров’я.
Досліджуючи питання стратегічних підходів до змін
сфери охорони здоров’я, не можна оминути його нормативно-правові аспекти. Адже розвиток будь-якої сфери суспільної діяльності повинен відбуватися в правовому полі. Тим
більшої актуальності набувають ці питання у складних системах суспільного життя, де скоординованість та узгодженість
нормативно-правової бази має надзвичайно велике значення.
Сфера охорони здоров’я – складна, багатокомпонентна,
ресурсоємна система зі специфічними особливостями будови, характеристиками та закономірностями функціонування,
тому питання нормативно-правових механізмів даною сферою є надзвичайно актуальними, особливо в умовах системних змін (як зовнішніх, так і внутрішніх).
Правовідносини у сфері охорони здоров’я регламентуються і регулюються досить великою законодавчою базою, а саме:
Конституцією України, Основами законодавства України про
охорону здоров’я, указами Президента України, постановами
Кабінету Міністрів України, нормативними наказами
Міністерства охорони здоров’я України, які реєструються в
Міністерстві юстиції України, а також національними і державними, комплексними і цільовими програмами з актуальних проблем охорони здоров’я, затвердженими указами
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Президента України або постановами Кабінету Міністрів
України. Їх аналіз свідчить про таке: деякі правові норми в
галузі охорони здоров’я досі не переглянуті з радянських
часів і тому продовжують діяти, хоча суттєво змінились і
політичні, і соціально-економічні умови функціонування
системи охорони здоров’я. Це призвело до суперечностей в
нормативно-правовій базі, яка регламентує діяльність системи охорони здоров’я, декларативності й неузгодженості цих
норм між собою та іншими правовими актами, що утруднює
їх виконання; відсутнє законодавче забезпечення захищеності прав пацієнтів та медичних працівників в Україні; нечіткою та неузгодженою є нормативно-правова база, що визначає та регулює механізми фінансування системи охорони
здоров’я, зокрема, немає законодавчо закріпленого базового
пакету медичної допомоги, надання якого держава гарантує
всім своїм громадянам безоплатно, тобто за рахунок державного та місцевих бюджетів. Це призводить до законодавчих
колізій і проблем, що виникають на практиці, коли норми
різних актів, що регламентують охорону здоров’я, суперечать
одна одній [1, с. 31].
Разом з тим слід зазначити, що робота щодо удосконалення правового регулювання державного управління сферою
охорони здоров’я в Україні (як з прикладної, так і з наукової
точки зору) останнім часом значно покращилась.
Аналіз поточних заходів уряду України, Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення реформування
вітчизняної системи охорони здоров’я свідчить про здійснення низки позитивних змін. Зокрема, відбулося прийняття
наступних законодавчих та нормативних актів: Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна –
2020», Постанова Верховної Ради України від 21.04.2016 р.
№ 1338-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на
тему: «Про реформу охорони здоров’я в Україні», Закон
України від 12.11.2015 р. № 791-VIII «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо видатків на охорону здоров’я», Постанова Верховної Ради України від 19.05.2015 р.
№ 447-VIII «Про повернення на доопрацювання проекту
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Закону України про внесення змін до Основ законодавства
України про охорону здоров’я щодо забезпечення конституційних гарантій надання громадянам безоплатної медичної
допомоги», Постанова Верховної Ради України від
22.04.2015 р. № 351-VIII «Про проведення парламентських
слухань на тему: «Про військово-медичну доктрину України», Закон України від 09.04.2015 р. № 332-VIII «Про внесення
зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від
оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів», Закон України від 15.04.2014 р. № 1213-VII «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань», Закон України від 05.07.2012 р.
№ 5081-VI «Про екстрену медичну допомогу», Закон України
від 07.06.2012 р. № 4908-VI «Про ратифікацію Конвенції Ради
Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я», Закон України від
01.07.2010 р. № 2404-VI «Про державно-приватне партнерство», Наказ МОЗ України від 22.07.2015 р. № 452 «Про внесення змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної
виробничої практики», спільний Наказ Мінсоцполітики
України, Мінфіну України, МОН України, МОЗ України від
20.07.2015 р. № 745/652/776/445 «Про затвердження Змін до
Порядку виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання», Наказ МОЗ України від
27.10.2014 р. № 778 «Про затвердження переліку рідкісних
(орфанних) захворювань», Наказ МОЗ України від
01.10.2014 р. № 698 «Про затвердження Порядку здійснення
контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що
застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і
міжнародних стандартів» та низка інших.
Досліджений масив державних офіційних документів, як
з’ясувалося, не стосуються збереження здоров’я здорових і
відносно здорових людей. Вони спрямовані на вирішення
проблем хворих людей. На нашу думку, для успішної реалі382
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зації державної політики здоров’язбереження необхідно розробити і прийняти ряд положень, що будуть стосуватися збереження здоров’я здорових і відносно здорових людей,
оскільки лише після цього вона набуде загальнообов’язкової
форми і стане загальнодержавним напрямом розвитку в
даній сфері суспільного життя.
М. Герасименко і Ю. Григор’єв, обравши за критерій
об’єкт впливу закону, виокремлюють сім блоків законів про
охорону здоров’я, а саме: наглядові закони, що забезпечують
безпечні умови життя; закони профілактичної спрямованості; закони, що захищають права громадян на охорону здоров’я; закони, що визначають права і відповідальність медичних працівників, а також відповідальність юридичних і
фізичних осіб за правопорушення у сфері охорони здоров’я;
закони, що регламентують діяльність національної системи
охорони здоров’я; закони, що регулюють фінансування охорони здоров’я; закони, що регулюють окремі види медичної
діяльності [59, с. 41].
Науковці Українського інституту громадського здоров’я
МОЗ України поділяють закони на 22 групи відповідно до
напрямів діяльності сфери охорони здоров’я [147, с. 55-57].
В. Москаленко виділяє вісім груп законів, спираючись при
цьому на напрями організації охорони здоров’я, виокремлені
в Основах законодавства України про охорону здоров’я
[234, с. 5-6].
І. Сенюта вважає за доцільне систематизувати закони за
предметом правового регулювання і виділити групи законів,
які стосуються таких питань: надання медичної допомоги;
правового статусу пацієнтів; правового статусу медичних і
фармацевтичних працівників; фінансування охорони здоров’я; оздоровчо-профілактичної діяльності; забезпечення
безпечних умов для життєдіяльності; організації та управління охороною здоров’я [304, с. 62].
Аналіз наукової літератури щодо правового регулювання
діяльності сфери охорони здоров’я показує, що на сьогодні
активно розвиваються такі погляди. Так, Є. Ткач стимулом
реформування охорони здоров’я вважає прийняття Закону
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України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
медичне страхування». Прийняття закону передбачить:
забезпечення розроблення в установленому порядку загальнодержавних програм щодо попередження серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, протидії захворюванню на туберкульоз, боротьби з онкологічними захворюваннями; розвиток сімейної медицини в Україні; розробку законопроектів про медичне обслуговування та заклади охорони
здоров’я; забезпечення розроблення та затвердження в установленому порядку програм і створення єдиної системи
надання екстреної медичної допомоги, інформатизації
сфери охорони здоров’я; створення Всеукраїнського центру
охорони здоров’я матері і дитини, здійснивши в установленому порядку заходи щодо визначення його організаційної
структури, напрямів діяльності, фінансування та кадрового
забезпечення; вжиття заходів щодо запровадження сучасних
економічних механізмів у діяльності закладів охорони здоров’я; заснування щорічних стипендій Президента України
для видатних діячів галузі охорони здоров’я; створення
національного переліку основних лікарських засобів; розроблення проекту положення про клінічну базу вищого медичного навчального закладу ІV рівня акредитації (університетську клініку); здійснення комплексу заходів щодо підвищення рівня забезпечення населення медичною допомогою та
лікарськими засобами, особливо у сільській місцевості; забезпечення медичних працівників житлом, службовим автомобільним транспортом та засобами зв’язку тощо [463, с. 183].
І. Паращич наголошує на терміновому оновленому в тексті Конституції України положень, що спрямовані на врегулювання питань щодо обсягу державних гарантій з надання
населенню держави безоплатної медичної допомоги та прискорять прийняття нової редакції Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я», законів
України «Про права пацієнтів» та «Про права медичних і
фармацевтичних працівників» [272, с. 72].
Позитивним кроком у розвитку суспільних правовідносин
у галузі охорони здоров’я в Україні є робота над проектом
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Закону «Про права пацієнтів в Україні». Проте даним законопроектом дещо звужується предмет правового впливу. На
думку В. Ф. Москаленка, закон необхідно назвати «Про права
та обов’язки пацієнта». Пацієнт часто повідомляє лікарю
неповну інформацію, спотворену чи явно неправдиву, що в
кінцевому результаті негативно впливає на процес лікування
або може призвести до летальних наслідків. За таких обставин весь тягар доказової бази перекладається на лікаря. За
умови чіткого законодавчого визначення обов’язків пацієнта
та механізму притягнення їх до юридичної відповідальності
можна буде уникнути багатьох непротокольних ситуацій
[233, с. 169].
О. Вашев, О. Рогова і Т. Пустовойт є прихильниками
медичного права і наполягають на його нормативному вдосконаленні. Науковці стверджують, що у сфері охорони здоров’я відбувається поєднання імперативного та диспозитивного методів правового регулювання, які застосовуються для
регулювання відповідно публічно-правових та приватноправових суспільних відносин. Реформування правового
забезпечення охорони здоров’я не можна вважати завершеним процесом, бо саме нормативно-правове регулювання
створює основу реформування медичної галузі, надає упорядкованості тенденціям державного управління [27, с. 203].
Проте пропозиції вчених щодо створення узагальнюючого
документа, в якому б були відображені здоров’язбережні
напрями політики держави, відсутні.
Забезпечення законодавчого регулювання реформи системи охорони здоров’я у частині збереження здоров’я здорових
і відносно здорових людей, формування відповідної нормативно-правової бази – це складний процес, розрахований на
тривалий термін та постійне оновлення, здійснення якого
неможливе без чіткої і скоординованої взаємодії з Верховною
Радою України, насамперед з Комітетом Верховної Ради з
питань охорони здоров’я, Кабінетом Міністрів України,
міністерствами, органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування, які беруть участь у розробці актів законодавства з питань охорони здоров’я.
385

Розділ 4. Національна стратегія здоров’язбереження в Україні

У нечисленних публікаціях помітним є висвітлення пропозиції щодо запровадження народної і нетрадиційної медицини. На нашу думку, такі пропозиції слід розглядати як
окрему частину політики здоров’язбереження. Адже в народній медицині поєдналися позитивні емпіричні знання, засоби лікування, словом, досвід місцевих спостережень, світоглядні уявлення та вірування різних епох. Це – народні уявлення про анатомію і фізіологію людини, народне розуміння
етіології захворювань, погляди на народних лікарів, методи
діагностики та профілактики, санітарно-гігієнічні норми,
класифікацію лікувальних засобів.
Єдине занепокоєння викликає правовий аспект урегулювання даного питання. Хоча в Україні й діють норми відповідно до Закону України «Основи законодавства України про
охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. № 2801-XII, наказів МОЗ
України «Про порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських
здібностей» від 23.09.2013 р. № 822, «Про організацію роботи
фізичних осіб – підприємців, які займаються народною медициною (цілительством)» від 16.03.2016 р. № 189 та «Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб – підприємців, які займаються
народною медициною (цілительством)» від 16.03.2016 р.
№ 189, Господарського кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, все ж таки проблема відносин
між академічною медициною і практикою альтернативного
(народного, нетрадиційного) лікування, або цілительства, є
для України досить новою. Вона дається взнаки на всіх державних і організаційних рівнях. На теоретичному й організаційному рівнях, з одного боку, висуваються пропозиції
щодо контролю й заборони діяльності цілителів, зокрема
І. Трахтенберга і В. Шумакова [468, с. 21-30], О. Курбатова
[187, с. 119-127], Я. Радиша [380, с. 63-71] і В. Євтушенка [124,
с. 146-148].
Водночас обговорюються перспективи застосування окремих нетрадиційних прийомів у практиці. Так, Т. Бойчук,
В. Васюк, О. Волошин, Л. Волошина, О. Іващук, І. Мещишен,
Н. Малкович, Б. Сенюк відзначають, що стан здоров’я попу386
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ляції нинішньої епохи у світі характеризується різноплановими негативними впливами на людину, зростанням полімор-бідності, коморбідності, ускладненням лікувальних програм та збільшенням економічних витрат на збереження здоров’я нації, що вимагає нових підходів із використанням
методів народної медицини. «Стратегія ВООЗ у галузі народної медицини 2014–2023 рр.» рекомендує країнам-членам
Всесвітньої організації охорони здоров’я вдосконалювати
національні програми охорони здоров’я з додатковим включенням до них методів народної медицини як перспективний, ефективний та економічний шлях до досягнення вищезазначеної мети.
Дедалі більше країн приходять до розуміння того внеску,
який народна медицина робить у зміцнення здоров’я і підвищення благополуччя людей, а також у надання системам охорони здоров’я більш комплексного характеру. На думку науковців, «Стратегія ВООЗ в галузі народної медицини 2014–
2023 рр.» допоможе керівникам галузі охорони здоров’я розробляти рішення, які сприятимуть ширшому розумінню проблематики зміцнення здоров’я і незалежності пацієнта [298].
Як зазначає Ю. Чистяков, роль ВООЗ полягає в поширенні
визнання народної медицини; підтримці її інтеграції в національні системи охорони здоров’я залежно від умов її використання в країнах; наданні технічного керівництва й інформації для безпечного та ефективного використання такої
медицини; в охороні і захисті лікарських рослинних ресурсів
і знань народної та східної медицини з метою її постійного
використання [509, с. 101-102].
Бурхливе поширення псевдонаукових і псевдонародних
вчень і теорій, у тому числі й у розвинених країнах світу, розглядається як незбагненне явище. Сьогодні відчутно змінюється ставлення людей до надбань народної і нетрадиційної
медицини, і подекуди це питання набуває політичного
забарвлення. Так, спілкування з душами померлих, прогноз
долі, вигнання злих сил – все це вже давно є багатомільйонним бізнесом у Великобританії; голандським відьмам дозволено відраховувати з податкової бази суму, заплачену за
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навчання чаклунству; в штаті Вікторія (Австралія) скасований закон про бродяжництво, що забороняє практику
відьомства, магію та чаклунство; у Зімбабве пом’якшені положення закону «Про заборону чаклунства», прийняті у XІX ст.;
у Нігерії послуги чаклунів використовують для покращення/погіршення здоров’я, впливу на суддів і політиків; комплекс китайської академічної медицини разом з нетрадиційною має потужний імунний і зміцнюючий ефект, стимулює
життєдіяльність всього організму людини; в Італії Державна
рада заборонила всім телевізійним каналам транслювати у
прямому ефері в денний час рекламні програми магів, хіромантів, гадалок і астрологів; у Латвії законодавством на ЗМІ
покладено обов’язок попереджати громадян про сумнівне
походження гороскопів і віщувань; у Румунії ясновидці
мають мажливість законно займатися приватною практикою;
у Таджикистані запроваджені штрафи за послуги ворожіння
або чаклунство [441, с. 132-133]. Досвід запровадження нетрадиційної медицина мають Болівія і Боліварианська Республіка Венесуела. Світова практика показує, що ставлення до
цілительства та лженаук у кожній державі залежить як від
політики, так і від релігії.
Нині у відомостях про суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, які займаються народною медициною
(цілительством) та містяться в реєстрі спеціальних дозволів на
зайняття народною медициною (цілительством), МОЗ
України міститься інформація про 32 осіб, діяльність яких
полягає у наданні послуг з біоенергоінформотерапії, фітотерапії, точкового масажу та мануальної терапії [35].
Важливим фактором та запорукою успіху в справі модернізації країни є комплексний, системний підхід до здійснення цих непростих суспільних реформацій.
Розбудова сучасної єдиної науково-освітньої та інноваційної системи, забезпечення її випереджального розвитку є
визначальними для створення необхідної передумови для
успішного старту модернізаційних перетворень країни,
пошуку ефективних шляхів подолання негативних тенденцій [415, с. 73].
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Важливими складниками впровадження системних змін є
партнерство між власне системою охорони здоров’я (медичною галуззю), сферою освіти, фінансовими посередниками
(наприклад, страховими компаніями, міжнародними донорами) в усіх аспектах реформування, у тому числі фінансовоекономічному, організаційному, нормативно-правовому та
профілактичному, встановлення чітких пріоритетів, забезпечення профілактичного вектора розвитку, впровадження
моніторингу реформування, індикаторів оцінки та контролю, а також широка поінформованість суспільства щодо
напрямів і шляхів реформування та забезпечення відкритості системи охорони здоров’я [116, с. 172].
Представники влади створюють контраверсійну картину
стратегії та методів реформування. Наприклад, О. Богомолець обґрунтовує необхідність реформування на основі військово–медичної доктрини, єксміністр О. Квіташвілі критикував мілітарний характер системи Семашка. В цілому створюється еклектична картина бачення владою стратегії і шляхів реформування. В ній закладено багато ризиків для суспільства, наприклад, знищення мережі державних закладів у
результаті їх непаритетного фінансування порівняно з приватними. В умовах скорочення доходів певних груп населення це може мати трагічні наслідки. За цих умов скасування
статті Конституції про безкоштовну медицину може привести до нівелювання гуманістичної складової реформи.
Впровадження державного страхування навіть в середньостроковій перспективі буде неможливим не тому, що
МОЗ вважає це недоцільним, а тому, що воно супроводжуватиметься потужним спротивом бізнесових та управлінських
груп.
Попри те, що в умовах військових дій доцільним є реформування на основі військово–медичної доктрини, під впливом згаданих ризиків не виключений перехід до політики
охорони здоров’я мілітаристського режиму. Ця політика характеризується тим, що «віддзеркалює інтереси вузької еліти:
функціонують державні заклади для військових, у той час як
решта має звертатися до приватного сектора» [227, с. 318].
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Крім того, побудові нової системі охорони здоров’я на
заваді стоять певні ризики: дефіцит бюджету; неспроможність держави забезпечувати реалізацію прийнятих соціальних програм і заходів; девальвація гривні, зростання рівнів
безробіття та бідності; збільшення чисельності груп ризику;
виникнення нової групи ризику – постраждалих внаслідок
соціальних конфліктів та біженців; погіршення доступу до
послуг з профілактики, лікування та догляду через неадекватність державного фінансування соціальним потребам;
існування значної частини населення у стані гострого і хронічного стресу; зниження доступності, якості та ефективності ліків; зміни чисельності контингенту, який має потребу в
державній медичній допомозі; зміни спектра потреб у медичній допомозі; підвищення соціальної напруги; проблематичність дотримання здорового способу життя; кадрова криза;
посилення корупції [385, с. 65-73].
Отже, сучасні погляди науковців спонукають до необхідності здійснення адекватних сучасним трансформаційним
змінам, якісно нових, інноваційних заходів зі створення системи охорони здоров’я на принципово нових для цієї галузі
ідеях розвитку. Однак при аналізі політичного, управлінського, фінансового і правового підходів здоров’язбережна
складова, що була б спрямована на збереження здоров’я здорових і відносно здорових людей у поглядах сучасників відсутня. На нашу думку, рівнозначно необхідно акцентувати
увагу на потребах як здорових, так і хворих людей. Тому нову
систему охорони здоров’я треба будувати на моделі, орієнтованій на ці два напрями.
Чи не єдиним серед існуючих стратегічних підходів є
сучасне бачення системи охорони здоров’я В. Платонова і
Т. Семигіної, який грунтується на збереженні і зміцненні здоров’я здорових людей. На думку В. Платонова, в Україні завдання забезпечення належного здоров’я здорових людей має
бути віднесене до числа першочергових пріоритетів державної політики, існує необхідність оперативної розробки,
затвердження і подальшої реалізації національної програми,
мета якої – збереження і зміцнення здоров’я здорових і від390
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носно здорових співгромадян на основі профілактичних
напрямів [289, с. 26]. У свою чергу, Т. Семигіна стверджує, що
Україні потрібен системний перехід від традиційно-медикалізованої охорони здоров’я до сучасних концепцій збереження здоров’я здорових людей, впровадження підходів сприяння здоров’ю. Тобто існує необхідність осучаснити вітчизняну
парадигму охорони здоров’я – з медицини на охорону громадського здоров’я [409, с. 36].
Актуальними є пропозиції Н. Башавець, Л. Воловик, Л. Горяної, О. Гресь, С. Дудко, О. Іонової, Т. Самусь, М. ДяченкоБогун, В. Короткової, Н. Карапузової, Т. Кочубей, Н. Кравчук,
Л. Києнко-Романюк, М. Курика, С. Оргєєва, Є. Починок,
С. Присяжнюка, Р. Павлюка, В. Федореця, Т. Шаповалової
щодо напрямів удосконалення технологій збереження здоров’я здорових людей, зміцнення й формування здоров’я підростаючого покоління та їх ефективного впровадження в процес життєдіяльності кожної особистості через освіту, виховання і культуру; поширення та пропагування навичок здорового способу життя, формування усвідомленої відповідальності
громади та конкретної людини за збереження і поліпшення
власного здоров’я і здоров’я членів сім’ї; формування стратегічного потенціалу в сфері здоров’язбереження в Україні.
Очевидно, що основні цілі, завдання та способи реалізації
ідей здоров’язбереження мають бути визначені на державному рівні. В її основі повинно бути розкрито її соціальне призначення – поліпшення, відновлення та збереження здоров’я
здорової людини. Нове бачення стратегії повинно втілювати
механізми і прояви збереження здоров’я, методи його діагностики і прогнозування, а також корекцію шляхом оптимізації механізмів здоров’я з метою підвищення його рівня,
поліпшення якості життя і соціальної адаптації індивіда.
Такий підхід повинен розглядати здоров’я людини як
самостійну категорію, суть якої може бути кількісно і якісно
охарактеризована прямими показниками. Здоров’ям можна
«управляти» – формувати, зберігати, зміцнювати.
Плануючи стратегію, слід використати інтегративний
(системний) підхід до людини та її здоров’я, з використанням
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переважно немедикаментозних, природніх методів впливу.
Розробка теоретичних принципів стратегії повинна відповідати завданню формування загальної теорії медицини, що
з’єднує філософське осмислення суті здоров’я, хвороби і
перехідних станів.
Особливість такого підходу полягає у тому, що вперше в
політичній площині пропонується система оздоровлення
населення і збереження здоров’я здорових і відносно здорових людей. Наприклад, основними напрямами можуть бути:
формування нових цінностей і установок суспільства, нового
ставлення до збереження і зміцнення здоров’я; формування
особистої мотивації до збереження і зміцнення здоров’я у різних груп населення; створення і впровадження системи виховання і навчання здоров’ю різних груп населення; фізичне
виховання різних груп населення; лікувально-оздоровче,
дитяче і лікувальне харчування; забезпечення моніторингу
індивідуального здоров’я здорових і відносно здорових осіб, а
також індивідуальних рекомендацій по його збереженню;
створення матеріально-технічної бази для реалізації проектів
і програм здоров’язбережного напряму; забезпечення оптимальних санітарно-гігієнічних умов у зонах рекреації і активного відпочинку населення; підготовка кадрового потенціалу; впровадження зарубіжного досвіду в управлінні загальнодержавною системою збереження і зміцнення здоров’я різних
груп населення; міжнародна співпраця; наукове забезпечення та інновації; фінансування; законодавче і нормативноправове забезпечення; залучення Церкви до розв’язання проблеми здоров’язбереження; позитивна реклама здорового
способу життя; статистика і прогнозування.
Реалізація здоров’язбережної політики повинна відбуватися через здоров’язбережні технології, які повинні знайти
відображення у політико-правовому полі:
– здоров’язбережні освітні технології – це всі технології,
використання яких в освітньому процесі ідуть на користь здорової чи відносно здорової людини. Це прийоми, методи, які
не завдають шкоди здоров’ю людині, створюють їй безпечні
умови перебування на навчанні, роботі чи виробництві; тех392

4.1. Стратегічний підхід до розбудови політики здоров’язбереження…

нології, що засновані на вікових особливостях пізнавальної
діяльності людини, оптимальне поєднання рухових і статистичних навантажень, створення емоційно сприятливої атмосфери, формування позитивної мотивації до здоров’язбережної поведінки, культивування знань з питань здоров’я;
– забезпечення безпеки життєдіяльності – впровадження в
повсякденне життя населення рекомендацій фахівців з охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки;
– соціально-адаптувальні та особистісно-розвивальні технології – формування та зміцнення здоров’я здорових людей
або відносно здорових, підвищення ресурсів психологічної
адаптації особистості, проведення різноманітних соціальнопсихологічних і реабілітаційних заходів, реалізація програм
здоров’язбережного наряму;
– фізкультурно-оздоровчі технології – фізичний розвиток
через загартування, тренування сили, витривалості, швидкості, гнучкості та інших якостей, спрямованих на фізичний
розвиток здорових та відносно здорових людей, які реалізуються під час спортивних змагань, дозвілля, роботи;
– лікарсько-оздоровчі технології – впровадження профілактичних, оздоровчих і реабілітаційних методів лікування,
що забезпечують відновлення фізичного здоров’я;
– медико-гігієнічні – дотримання та забезпечення гігієнічних умов навчання, виховання, проведення заходів санітарно-гігієнічної освіти, спостереження за динамікою здоров’я
здорових або відносно здорових людей, організація профілактичних заходів, організація «кабінетів здоров’я»: проведення занять ЛФК, послуг біоенергоінформотерапії, фітотерапії, точкового масажу, мануальної терапії тощо;
– екологічні здоров’язбережні технології – виховання
бережливого ставлення до природи і тваринного світу, створення екологічно оптимальних умов для життєдіяльності
людини.
Окрім цього, знання, володіння та застосування зазначених технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного політика та здоров’язбережної компетентності всіх залучених акторів.
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Формування державної політики здоров’язбереження
через перераховані технології має свої етапи. На першому
етапі (інформаційно-когнітивному) за допомогою акторів відбувається концентрація всієї уваги на особливостях організації, динаміки і формування знань людини про навколишній
світ, розширення та поглиблення знання людей про користь і
переваги здорового організму. Логічним завершенням цього
етапу є аналіз того, як той чи інший політичний діяч сприймає певну політичну проблему, реагує на розвиток ситуації.
Другий (діяльнісно-практичний) повинен розкрити практичні навички і забезпечити здоров’язбережний діалог акторів з громадянами.
Третій (підсумково-результативний) полягає у зведенні
політико-соціальних, економічних, медичних показників та
проведення соціологічних спостережень на предмет ефективності впливу політики здоров’язбереження на здоров’язбережну свідомість і здоров’я громадян. На цьому етапі
можна навіть з’ясувати рівень впливу політики здоров’язбереження не лише на здорових і відносно здорових осіб, а й на
хворих осіб.
Четвертий (опосередковано-коригуючий) – це правильно
організоване і своєчасно забезпечене усунення недоліків чи
недоопрацювань на рівні підтримання оптимальних здоров’язбережних умов для розвитку і життєдіяльності людини.
Окрім основних принципів охорони здоров’я в Україні,
необхідно визначити ті, які повинні бути закладені у політику збереження здорових і відносно здорових людей.
Основні принципи політики здоров’язбереження базуються на:
– особистісному
соціально-психологічному
підході.
Політика здоров’язбереження повинна базуватися на актуальних здоров’язбережних потребах людини з урахуванням її
вікових, індивідуальних та соціально-психологічних особливостей, наявних здоров’язбережних уподобань і рівня сформованості здоров’язбережної культури особистості та її найближчого соціального оточення;
– перманентному оновленні змісту. Ми передбачаємо, що
зміст політики здоров’язбереження постійно буде оновлюва394
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тися, буде динамічним відповідно до розвитку технологій,
медичної науки, економіки і політики, змін у системі охорони здоров’я, стану культури суспільства та окремих його
верств. Для ефективної роботи цього принципу необхідно
використовувати актуальні прецеденти здоров’язбережного
характеру, новини і успіхи світової практики, сучасні комплексні феномени, популярні техніки. При здійсненні політики
здоров’язбереження завдяки цьому принципу забезпечується
баланс між актуальною сьогоденністю, історичними
надбаннями і майбутнім;
– орієнтації освіти на розвиток інформаційно-комунікаційних технологій політики здоров’язбереження. Здоров’язбережна освіта спирається на передові досягнення інформаційно-комунікаційних технологій. Вона використовує їх для
організації роботи акторів, формує спільні інформаційні
ресурси, полегшує процес комунікації та координації в середовищі взаємодії акторів здоров’язбережного руху;
– пріоритеті морально-етичних цінностей. Цей принцип
спрямований на захист суспільної моралі і людської гідності,
протистоїть жорстокості і різним формам насильства, сприяє
утвердженню загальнолюдських цінностей, зокрема ціннісному ставленню особистості до власного і громадського здоров’я, суспільства і держави, до людей, природи, мистецтва,
праці та самої себе;
– принципі взаємодії і конструктивності діалогу. Цей принцип спрямований на розвиток національної культури здоров’язбереження, сприяє зростанню престижності «бути здоровим». Він забезпечується через співпрацю органів виконавчої влади з громадськістю в процесі формування й реалізації
регіональної та місцевої здоров’язбережної політики;
– принципі патріотизму. Запровадження політики здоров’язбереження в Україні є важливим засобом формування і
зміцнення національної ідентичності, консолідації суспільства, формування свідомої громадянської патріотичної позиції особистості. Політика здоров’язбереження передбачає
забезпечення процесу національно-патріотичного виховання
громадян за допомогою застосування різноформатного кон395
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тенту патріотичного змісту та формування інструментальних умінь критичного сприймання, аналітичного опрацювання повідомлень здоров’язбережного змісту, оцінювання їх
достовірності та об’єктивності, а також набуття нових смислів, зміцнення патріотичних почуттів. Цей принцип дозволить державі розділити відповідальність з іншими акторами
перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я
і збереження генофонду народу України;
– принципі громадянської спрямованості. Політика здоров’язбереження, в міру набуття нею форми здоров’яосвітнього руху, сприяє розвитку громадянського суспільства.
Вона спирається на потенціал громадських об’єднань і асоціацій, узгоджує свої зусилля з розвитком інших громадських
рухів. При цьому здоров’язбережно-інформаційна грамотність громадян перетворюється на важливий складник політичної культури здоров’язбереження.

4.2. Шляхи реалізації інноваційної політики
здоров’язбереження
Говорячи про якісні зміни в суспільстві, неможливо реалізувати стратегічне управління системою охорони здоров’я
без розуміння чіткої концепції інноваційних перетворень.
Регулювання системних інноваційних перетворень означає,
перш за все, стратегічне планування розвитку системи охорони здоров’я, а також контроль з боку громадськості за реалізацією державної політики у даній сфері та дотриманням
норм чинного законодавства з питань охорони здоров’я
тими, від кого залежить майбутнє системи як соціальноспрямованої галузі. Йдеться про чітко визначені правила, порушуючи які, немає сенсу продовжувати державотворчий процес у відповідній сфері.
Термін «інноваційна політика», «інноваційні перетворення» почали використовувати в Україні нещодавно як самостійно, так і для розкриття близьких за змістом понять:
«науково-технічна політика», «науково-технологічна політи396
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ка» тощо. Однак у політичному дискурсі щодо системи охорони здоров’я він майже не вживається.
Світовий розвиток поколінь (типів) інноваційної політики
та моделей інноваційного процесу можна представити таким
чином. Перше покоління (середина 1950-х – середина 1980-х рр):
інноваційна політика має традиційну (вузьконаправлену)
платформу, що ситуативно реагує на зовнішні виклики і розглядає інноваційний процес як лінійну модель, що стимулюється технологіями; як лінійну модель, що стимулюється ринком; як інтерактивно-взаємодіючу модель; як інтегровану
модель. Друге покоління (кінець 1980-х – кінець 1990-х рр):
інноваційна політика базується на Концепції національних
інноваційних систем і розширює традиційну платформу в
горизонтальному напрямку (кілька міністерств). Інноваційна
політика розглядає інноваційний процес як мережеву інтегровану модель; як мережеву інтегровану модель, засновану на
неявних знаннях і стратегічному навчанні. Третє покоління
(початок 2000-х років і до сьогодні): інноваційна політика, в
якій впровадження інновацій стимулюється урядом і ґрунтується на її горизонтальній ролі у забезпеченні стратегічних
зв’язків серед міністерств та інституційних структур для забезпечення постійної діяльності та адаптації в контексті сталого
соціально-економічного розвитку. Інноваційна політика розглядає інноваційний процес як мережеву інтегровану модель,
що заснована на знаннях і стратегічному навчанні, в якій
впровадження інновацій стимулюється урядом [39, с. 4].
У науці існують різні погляди стосовно ролі держави в
інноваційному процесі. Перший: інновації є суто ринковим
процесом. Держава визначає лише загальні правові норми
цієї діяльності та спостерігає за їх дотриманням, не втручаючись безпосередньо в інноваційний процес. Представниками
цієї течії в галузі охорони здоров’я є В. Узунов, який наполягає на створенні ефективної інфраструктури національної
економіки [477, с. 127], Н. Готь і Г. Слабкий, які акцентують на
забезпеченні сталого фінансового розвитку галузі та впровадження сучасних ефективних методів фінансового менеджменту [86, с. 36].
397

Розділ 4. Національна стратегія здоров’язбереження в Україні

М. Газуда і Л. Газуда пріоритет розвитку інноваційної
діяльності вбачають у активізації залучення іноземних інвестицій; розширенні і диверсифікації ринків збуту вітчизняної
продукції; збільшенні експорту продукції та послуг; розширенні прямих виробничих, торгових і науково-технічних
зв’язків з іноземними структурами; підписанні рамкових угод
з регіонами близького та далекого зарубіжжя; розвитку мережі пунктів пропуску через державний кордон і відповідно
сервісної інфраструктури [50, с. 177].
Своє розуміння інновацій у ринковому процесі висловлює
і В. Хаустов. Він вважає, що при розробленні новітньої політики України мають бути враховані загальноєвропейські
фактори зростання: 1) розумне зростання: розвиток економіки, що базується на знаннях та інноваціях; 2) стійке зростання: створення економіки, що базується на доцільному використанні ресурсів, екології та конкуренції; 3) всеосяжне зростання: сприяння підвищенню рівня зайнятості населення,
досягнення соціальної й територіальної згоди [492, с. 15].
Друга, протилежна концепція: ринок цікавлять лише
поточні корисні інтереси, він не може взяти на себе перспективні інноваційні завдання. Основним інноватором є держава,
яка визначає стратегічні цілі й склад інновацій, концентрує
необхідні для цього кошти, фінансує діяльність інноваторів –
осіб та організацій і жорстко контролює результати інноваційної діяльності. Серед прихильників такого підходу слід
виділити Є. Вилгіна, який під інноваційною політикою розуміє діяльність державних органів управління на національному і регіональному рівні, що спрямована на створення сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності, яка реалізується шляхом впливу на інноваційну діяльність найбільш
дієвих форм і методів державного регулювання [31, с. 146].
В рамках цього підходу О. Луцків під інноваційною політикою розуміє сукупність встановлених цілей і пріоритетів
розвитку інноваційної діяльності в регіоні, шляхів і засобів їх
досягнення регіональними органами влади [204, с. 154].
О. Кондрашов вважає, що масштаби і характер впливу держави на промисловість країни залежать від особливостей її
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структури, рівня розвитку найважливіших її елементів (промислові фірми і фінансові інститути, система господарського
права, державні інтереси, політичні партії і профспілки), а
також від рівня розвитку формальних і неформальних механізмів координації діяльності зазначених інститутів
[173, с. 18].
На необхідності посилення ролі держави в інноваційній
спрямованості суспільного відтворення за рахунок заходів,
спрямованих як на накопичення та синергетичне поєднання
елементів інноваційного потенціалу країни (людського,
ресурсного, фінансового, технологічного), так і на створення
умов його ефективного використання, як наголошує
С. Ганзюк [56, с. 27].
В. Мельник вважає, що визначальним пріоритетом для
України має стати регульована державою інноваційна модель економічного зростання з метою утвердження України
як високотехнологічної держави. При цьому чинна законодавча база науково-технічного та інноваційного розвитку, на
його думку, має відповідати сучасним вимогам і на практиці
суттєво впливати на темпи такого розвитку [219, с. 179].
Третя, інтегральна концепція поєднує переваги двох попередніх та ліквідує властиві їм недоліки. Основними інноваторами поліпшуючих інновацій є вчені, підприємці, інноватори організації. Вони вкладають власні кошти на свій страх і
ризик. Спонукає інноваторів до цього отримання інноваційних надприбутків та загроза збитків і банкрутства в конкурентній боротьбі. Держава приймає на себе функції розробки перспективної інноваційної стратегії, вибору пріоритетів,
прямої і опосередкованої підтримки базисних інновацій, які
визначають технологічний рівень і конкурентоспроможність
економіки, її місце у світовому технологічному й економічному просторі, а також здійснення інновацій у неринковому
секторі економіки. Саме дана концепція і модель інноваційної діяльності держави випробувана в багатьох
високорозвинених країнах
Так, О. Москаленко робить висновок про доцільність та
ефективність поєднання наукової та науково-технічної полі399

Розділ 4. Національна стратегія здоров’язбереження в Україні

тики та інноваційної політики як єдиного напряму соціально-економічної політики держави, що може бути пояснено
їхньою загальною кінцевою спрямованістю на реалізацію
нових ідей, розробок як інновацій. Таке їх поєднання, на
думку О. Москаленка, дозволяє комплексно забезпечити
виконання державою покладеної на неї інноваційної функції
разом із створенням умов для реалізації наукового потенціалу нації, чітким структуруванням та формуванням взаємозв’язків між усіма елементами національної інноваційної
системи [235, с. 93].
На думку О. Гончаренка, основним механізмом реалізації
політики стимулювання інноваційних науково-технологічних процесів є розробка й впровадження рамкових програм,
які спрямовані на формування цілісного європейського
дослідницького простору, без галузевого поділу, але з
концентрацією на пріоритетних напрямах [73, с. 121].
В. Чехун вважає, що трансформація науково-технічних
розробок в інноваційний продукт є найскладнішим етапом у
ланцюгу, що зв’язує науку і споживача, і пропонує зробити
такі кроки: 1) створити агенцію маркетингу та інформаційно-аналітичного моніторингу для інвентаризації вітчизняних технологій; 2) визначити мережу національних технологічних платформ у ключових галузях вітчизняної науки
(енергетика, біотехнології, нові матеріали тощо) через створення компаній державно-приватної форми власності (фондів); 3) забезпечити систему сертифікації та стандартизації
технологічних етапів виробництва продукції пілотних проектів; 4) забезпечити збалансовану координацію національних і
міжнародних проектів з метою ефективного використання
фінансових, матеріально-технічних і кадрових ресурсів;
5) створити систему логістики реалізації вітчизняного наукомісткого продукту [506, с. 75].
І. Одотюк, О. Фащевська, С. Щегель основні підходи до
реалізації інноваційної політики вбачають у: 1) залученні
сучасних технологій із-за кордону; 2) об’єднанні зусиль держави й бізнесу в напрямі фінансового забезпечення розвитку
власної бази наукових досліджень, що передбачає впровад400
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ження нових і вдосконалення наявних технологій з використанням власних науково-технічних і виробничих можливостей на основі принципів державно-приватного партнерства в
таких сферах: фінансовій (шляхом створення венчурних та
інших фондів спільного інвестування); науковій (формування технологічних і наукових парків); регіональної економіки
(у формі інноваційних кластерів); соціальній (разом із формуванням виробничої інфраструктури та забезпеченням розвитку базових технологій, за що традиційно відповідає
держава); 3) розбудові переважно інституційного середовища
всередині країни. Створені інститути інноваційного розвитку зосереджуються на залученні і розміщенні в національній
економіці фінансового, людського, техніко-технологічного
капіталу з-за кордону [252, с. 33].
Під інноваціями в охороні здоров’я В. Шевчук розуміє
результат діяльності, пов’язаної з розвитком медичних технологій, наукових досягнень і передового досвіду і спрямованої
на отримання якісно нової ідеї оздоровлення, лікування,
управління процесами в медичній галузі, отримання нових
медичних товарів, технологій або послуг і оволодіння конкурентними перевагами [514, с. 45]. А управлінська парадигма
охорони здоров’я інноваційного суспільства розуміється як
сукупність прийнятих суспільством знань та методологічних
підходів до вирішення проблем діяльності практичної медицини, що адекватно відображають сучасний стан системи
охорони здоров’я, шляхи його розвитку в ринковій економіці, за допомогою організації медичної допомоги населенню,
державного регулювання ринку медичних послуг та раціонального використання ресурсів [515 с. 32]
Представником управлінського підходу в інноваційних
перетвореннях галузі є Д. Карамишев. На його думку, під
інноваційними процесами в системі охорони здоров’я треба
розуміти безперервний цикл пошуку та реалізації значущих
напрямів, які можуть сприяти вирішенню суспільних проблем забезпечення громадян доступною та якісною охороною
здоров’я та медичною допомогою. Він вважає, що загальна
мета державного регулювання інноваційних процесів у систе401
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мі охорони здоров’я – це впровадження нововведень, які
зумовлені потребами здійснити якісні зміни та орієнтовані на
невирішені галузеві проблеми. З точки зору науковця, застосування механізмів державного регулювання інноваційних
процесів у системі охорони здоров’я повинно бути спрямовано на підвищення ефективності її функціонування, загальними критеріями якої є доступність медичної допомоги, якість
медичного обслуговування та раціональне використання
ресурсів, за рахунок оптимізації процесу управління системою, шляхом удосконалення підходів до його складових: планування, організації, мотивації, контролю [151, с. 16]. На
думку Д. Карамишева, важливими інноваційними процесами
є запровадження медичного страхування, забезпечення реалізації пріоритетних цільових програм боротьби з соціальними
хворобами, вдосконалення системи ресурсозабезпечення та
модернізації медичної галузі, створення дієвої системи стандартизації медичної допомоги, запровадження формулярної
системи лікарського забезпечення закладів охорони здоров’я,
перехід до організації процесу лікувально-діагностичної
допомоги на засадах доказової медицини [151, с. 18].
Д. Дячук переконаний, що інноваціїї в галузі мають відбуватися ще у лікувальному закладі, де повинна бути впроваджена динамічна модель управління на основі комплексного
підходу, дослідницьких потреб і практичних міркувань
[118, с. 83].
Б. Галайчук вважає важливим на сучасному етапі еволюційно запровадити організаційно-економічний механізм
управління фінансуванням діяльності у сфері охорони здоров’я відповідно до обсягу і якості наданих медичних послуг
незалежно від джерел фінансування з функціональним розділенням їх вартості й ризиків за рівнем надання медичної
допомоги та організаційною інтеграцією управління лікувально-профілактичними закладами з пріоритетом первинної медико-санітарної допомоги [52, с. 93].
Ю. Вороненко, Н. Гойда, Є. Латишев, В. Михальчук, І. Гусєва вважають, що необхідно робити акцент на формуванні
інноваційних підходів до підготовки керівників органів
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управління і закладів охорони здоров’я. Для цього необхідно
запровадження освітніх технологій, збільшення кількості
фахівців, які проходять навчання за програмою післядипломної освіти, індивідуалізувати процес навчання відповідно
до потреб, особливостей і можливостей слухачів, забезпечити
контроль якості післядипломної освіти, популяризації ідей
менеджменту охорони здоров’я [45, с. 29].
О. Євсєєва вважає, що інновації у сфері охорони здоров’я є
результатом цілеспрямованої професійно організованої та
керованої діяльності, що забезпечує як підвищення якості
життя населення, так і розвиток установ охорони здоров’я на
основі інтенсивних факторів [123, с. 95]. На її думку, одним із
ключових факторів інноваційного розвитку є державна інноваційна та регіональна політика у сфері охорони здоров’я,
що об’єднує в собі цілий спектр напрямів політики, покликаних стимулювати розвиток інноваційної діяльності: наукова,
освітня, структурна, промислова, соціальна, податкова,
фінансово-кредитна тощо [123, с. 96].
А. Свінціцький і О. Висоцька вважають, що упровадження
ефективних інноваційних моделей закладів охорони здоров’я повинно бути орієнтоване на потреби місцевих громад
як в містах, так і в сільській місцевості. Це забезпечить покращення рівнів доступності та якості системи надання медичної допомоги, профілактики хвороб і сприятиме здоровому
способу життя шляхом вдосконалення раціонального використання ресурсів системи охорони здоров’я населення
України [402, с. 12].
Інноваційними напрямами розвитку системи охорони
здоров’я, на думку О. Корнійчук, є створення соціально-економічних умов, які стимулювали б громадян до підтримання
здорового способу життя й формування попиту на пріоритетне отримання медичної допомоги від сімейного лікаря,
сприяли розвитку реального конкурентного середовища між
юридичними особами – надавачами медичної допомоги. Це
б дозволило забезпечити належну якість та знизити вартість
медичних послуг. Основними критеріями життєвості системи охорони здоров’я за такого підходу має стати якість і своє403
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часність інформування громадян про здоровий спосіб життя,
шляхи профілактики захворювань і отримання якісної та
доступної медичної допомоги [176, с. 23].
На думку О. Бутенко, державну інноваційну політику правильніше розглядати як складову науково-технічної політики, метою якої є організація погодженої взаємодії важелів
наукової, технічної і промислової політики [20, с. 22].
Інноваційна сутність нової європейської політики, на
думку Т. Грузєвої, полягає у запровадженні спрямовуючого
стратегічного керівництва, посиленні лідерства і колективного стратегічного управління в інтересах здоров’я; активного
використання міжсекторальних стратегій, створенні нових
типів партнерств, посиленні соціальної мобілізації, підвищенні узгодженості політики, інвестицій, дій всіх секторів і
причетних структур при дотриманні принципу соціальної
справедливості. Нову національну політику в охороні здоров’я України, на її думку, доцільно спрямовувати на реалізацію стратегічних пріоритетів у сфері збереження і зміцнення здоров’я, профілактику хронічних неінфекційних захворювань, мінімізацію впливу чинників ризику розвитку хвороб на основі міжсекторального підходу, створення сприятливого для здоров’я середовища, формування відповідального ставлення громадян до особистого здоров’я та мотивації
населення до здорового способу життя. Особливої уваги
потребують питання оптимізації організації і фінансування
медичної галузі зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, зорієнтованої на пріоритетний розвиток
первинної медичної допомоги, сімейної медицини, спроможної забезпечити медичні потреби населення на рівні чинних
стандартів [93, с. 31].
На думку А. Горбань, інноваційну політику в галузі охорони здоров’я слід розглядати через результат виконання
науково-дослідних робіт, фундаментальних і прикладних
наукових результатів. Водночас А. Горбань відмічає, що
ефективність такої політики залежить від участі мінімум двох
типів основних суб’єктів відносин: це організації-розробники
інноваційної продукції та організації, що використовують
(впроваджують) цю продукцію [76, с. 264].
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Також особливості вітчизняної ситуації у галузі держваного управління інноваційною діяльністю щодо охорони
здоров’я, на думку Г. Апанасенка, полягають в тому, що,
поставивши перед собою мету зміцнення здоров’я, сучасна
медицина займається виключно хворобою. Саме тому використання досягнень медицини в охороні здоров’я йде шляхом вдосконалення лікувально-діагностичних заходів. Цей
шлях простежується по ходу всієї історії розвитку охорони
здоров’я. Основні кошти, які виділяються бюджетом по охороні здоров’я, йдуть саме на лікування хворих. Але цей шлях,
як виявилось, відіграє мізерну роль у загальному комплексі
факторів, які визначають стан здоров’я населення [10, с. 16].
Слід погодитися з точкою зору О. Павленка про те, що
інноваційний розвиток охорони здоров’я – це найбільш
оптимальний шлях кардинального поліпшення здоров’я та
якості життя, боротьби з передчасною смертністю населення
і вирішення демографічних проблем країни [264, с. 70].
Проаналізувавши вищенаведені означення поняття «інновація» та комбінації з ним, слід констатувати, що основою
цього терміна є зміни, які полягають у впровадженні чогось
нового. Таким чином, інновації та нововведення можна розглядати як синоніми. Незважаючи на розмаїття підходів до
сутності інновацій у науковій літературі, найбільш поширеними є дві точки зору на цю категорію: за однією інновація
ідентифікується як процес, за іншою – як результат винахідницької діяльності.
Найбільш популярним підходом до інноваційних перетворень виявився третій підхід. Більшість науковців надають
перевагу комплексному підходу до інноваційних перетворень в галузі охрони здоров’я, складовими якого є: управління, фінансування, професійна підготовка і якісна перепідготовка кадрів, науково-дослідні розробки і їх впровадження,
запровадження медичного страхування, розширення мережі
медичних закладів та ін. [445, с. 94-95]. Це пояснюється тим,
що концепт політичної (ін)новації чи інновації в політичній
сфері знаходиться на периферії, в полі зору суміжних наук,
таких, як економіка та соціологія, де він отримав фундамен405
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тальне висвітлення, ставши предметним полем дослідження
спеціальних та економічних дисциплін, зокрема соціології
інноватики, соціології організації, інноваційного менеджменту, проблем інтелектуальної власності.
Тож у політологічній літературі в частині опису галузі охорони здоров’я існують протиріччя щодо розуміння сутності
понять «інновація», «інноваційний процес», «інноваційна
діяльність»; немає уніфікованого трактування категорій
«інноваційний ризик», «інноваційний потенціал», «інноваційна стратегія»; відсутній комплексний підхід щодо економічного оцінювання інновацій в цій галузі, а також існує
потреба у розробленні дієвої антиризикової інноваційної
стратегії, реалізація якої принесла б галузі охорони здоров’я
дивіденди у формі надприбутків та покращення іміджу.
Аналіз різноманітних визначень терміна «інновації» та
словоутворень з ним дозволив нам сформувати власний
погляд на цю категорію, який узагальнює множину концепцій провідних вчених та зберігає економічну сутність поняття «інновація». Під інновацією в галузі охорони здоров’я слід
розуміти ефективну зміну галузі на основі правильних
рішень, наслідком яких є впровадження або матеріалізація
новаторської ідеї з новими споживчими властивостями, у
вигляді товару, технології, послуги, засобу праці, які допомагають досягти економічного, екологічного, здоров’язбережного, соціального чи інших ефектів галузі.
Інновація може бути не тільки технічною, але й економічною і соціальною категорією, яка дає змогу досягти високої
ефективності виробництва і не може відбутися без добре
організованої, раціональної і систематичної роботи. З огляду
на це треба визначити, що інноваційний процес складається
з новаційного процесу, результатом якого є створення новацій, та процесу перетворення новації на інновацію, який
складається з таких етапів, як впровадження у виробництво
та комерціалізація (реалізація) новацій, які в кінцевому
результаті стають інноваціями. Новаційний процес охоплює
низку етапів, на яких створюються новації в галузі охорони
здоров’я населення. Ми пропонуємо розглянути етапи нова406
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ційного процесу. На нашу думку, вони охоплюють особливості соціальної свери і можуть наповнити галузь охорони
здоров’я не тільки економічним, але і політологічним змістом. Тож до етапів новаційного процесу в галузі охорони здоров’я пропонуємо зарахувати:
– аналіз потреб ринку та узагальнення досвіду конкурентів. Аналіз потреб ринку та узагальнення досвіду конкурентів здійснюється з метою виявлення потреб споживачів, їх
ставлення до товарів, які представлені на ринку конкурентами підприємства. Це дасть змогу визначити чинники, які
впливають на споживача при виборі товару, рівень задоволення товарами, представленими на ринку, незадоволені
запити, перспективні потреби, мотивацію прийняття рішення щодо купівлі, вимоги до якості, ціни. Дослідження конкурентів дозволить провести оцінювання їх сильних та слабких
сторін, методів їх конкурентної боротьби, можливі реакції на
виникнення інноваційного продукту. Потреби ринку необхідно розглядати через наявні проблеми людини та її стану
здоров’я. Не треба забувати про те, що стан здоров’я людини
і все, що пов’язане з ним, постійно знаходиться в динаміці.
Тому ринок повинен завчасно, а інколи і на випередженя реагувати на ці зміни. В цьому розкривається принцип індивідуального підходу до кожного споживача – чи то хворої, чи
відносно здорової людини;
– формування та вибір інноваційних задумів з урахуванням їх комерційних перспектив. На другому етапі новаційного процесу – формування та вибір інноваційних задумів з
урахуванням їх комерційних перспектив – відбувається генерування ідей, яке полягає в систематизуванні інформації
щодо розвитку конкретного виду продукту в минулому та
передбаченні ймовірних шляхів його розвитку в майбутньому на основі логічного аналізу. Завданням процесу генерування ідей є розроблення якомога більшої кількості ідей, з
яких потім можна обрати найбільш вдалі. Розробка нових
ідей потребує креативного мислення та групового підходу;
– виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Тут доцільно говорити про новий погляд науко407
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вої інтелегенції, а також залучення молодих учених до формування наукової політики, відновлення наукового потенціалу, залучення науково-дослідних установ та фахівців, які
здатні дати об’єктивну оцінку політиці здоров’язбереження;
– оцінювання можливостей виробництва та збуту інноваційної продукції. Четвертий етап новаційного процесу полягає в оцінюванні можливостей виробництва та збуту нововведення. Наявність необхідних виробничих потужностей, кваліфікованих працівників, сировини та інвестиційних ресурсів є обов’язковою умовою для втілення новації у життя. Після
конструкторського розроблення ідеї важливо одержати
перші відгуки споживачів на реальне нововведення, а не
товар у задумі, інформацію про поведінку споживачів, їх
ставлення до конкретного нововведення, перш ніж запускати
його у повномасштабне виробництво;
– оформлення результатів у вигляді новації. П’ятий етап
передбачає перетворення апробованої інноваційної ідеї в
новацію шляхом оформлення прав інтелектуальної власності
на створені внаслідок здійснення новаційного процесу об’єкти промислової власності, якими можуть бути винахід, корисна модель, промисловий зразок, раціоналізаторська пропозиція, ноу-хау тощо. Інноваційна ідея набуває належних прав
інтелектуальної власності у результаті її належного визнання
та ідентифікування уповноваженими органами державної
влади, відповідної реєстрації та отримання певного документального підтвердження.
Отже, запропонований нами підхід до визначення інноваційного процесу з точки зору двох складових – новаційного
процесу й процесу перетворення новації на інновацію – дає
можливість в науковій літературі ввести чітке розмежування
між поняттями «новація» та «інновація» за етапами їх створення. Це дасть змогу акторам спростити процес планування
затрат необхідних ресурсів на нововведення, в тому числі
фінансових, при складанні калькуляцій, кошторисів, бюджетів; раціоналізувати організацію, мотивування та контроль за
кожним із процесів у складі інноваційного процесу; розробити дієву систему регулювання можливих відхилень як при
створенні новацій, так і при їх перетворенні в інновації.
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Класифікацію інновацій в галузі охорони здоров’я можна
представити через такі групи: товарні – створення нових товарів чи послуг для галузі охорони здоров’я; технологічні – розроблення кардинально нових підходів до виробничо-господарської діяльності галузі; маркетингові – пошук нових постачальників медичної сировини чи шляхів їх збуту, розвиток
медичного туризму тощо; ринкові – ідентифікування нових
потенційних споживачів та ринків збуту; управлінські –
трансформації в управлінських механізмах, спрямовані на
зміни в управлінських процесах (плануванні, організації,
мотивуванні, контролі та регулюванні); політико-правові, що
пов’язано з істотними змінами у нормативно-правовій базі
галузі охорони здоров’я і волі політичних акторів; інформаційні – покликані підвищити інформаційне забезпечення
прийняття управлінських рішень на усіх рівнях; практичної
медицини – пошук і впровадження нових методів для вивчення нормальних та патологічних процесів в організмі людини,
різноманітних захворювань, патологічних станів; екологічні –
покращення забезпечення охорони довкілля; здоров’язбережні – спрямовані на профілактику хвороб і зміцнення здоров’я
людини; соціальні – зміни, спрямовані на підвищення якості
життя громадян; фінансові – державне фінансування (здійснюються за допомогою коштів державного бюджету України
або місцевих бюджетів), фінансування за рахунок власних
коштів підприємств (реалізуються за рахунок власних коштів
підприємств), фінансування за рахунок коштів замовників
(реалізуються за рахунок коштів замовників), фінансування за
рахунок банківських кредитів (реалізуються за рахунок банківських кредитів), фінансування за рахунок вітчизняних або
закордонних інвестицій (реалізуються за рахунок вітчизняних або закордонних інвестицій), фінансування за рахунок
інших джерел (реалізуються за рахунок інших джерел, не
заборонених чинним законодавством).
Запропонована нами класифікація груп інновацій в галузі
охорони здоров’я враховує їх розмаїтість та багатогранність, а
тому її використання може бути базою успішного управління
інноваційною діяльністю в галузі.
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Слід також відмітити, що здоров’язбереження як один з
інноваційних напрямів у галузі охорони здоров’я науковцями майже не розглядається. Хоча слід назвати згадані нами
вище праці Т. Грузєвої, О. Висоцької, О. Корнійчука та
А. Свінціцького, які наголошують на заходах із збереження
здоров’я.
Виокремлення системи громадського здоров’я у розрізі
звичної для нас галузі охорони здоров’я – це вже свого роду
інновація. Адже в її основі новий підхід до розуміння хвороби, здоров’я людини, управління системою і її фінансування.
Здоров’язбережний напрям – це не випадковість, а закономірність, особливо в кризових умовах, адже тільки новостворений попит на новітні винаходи та технології дає життя
новій хвилі, початку підйому економіки, від якої певним
чином залежить здоров’я громадян. В Україні виникла необхідність створення і реалізації здоров’язбережних інновацій
як обов’язкової умови існування, адже проблема такого типу
нововведень є найвагомішою та найскладнішою з поміж усіх
проблем, з якими стикається суспільство. Реалії свідчать, що
життя людей багато в чому залежить саме від цього. На нашу
думку, особливість інноваційних здоров’язбережних перетворень полягає в тому, що вони зорієнтовані на задоволення
об’єктивно існуючих, але ще не усвідомлених в свідомості
кожного українця потреб.
Поряд із зазначеним виникає необхідність визначити
інноваційний потенціал галузі охорони здоров’я, під яким
пропонується розуміти сукупність інтелектуальних, кадрових, інформаційних, фінансових, науково-дослідних та
виробничо-технологічних ресурсів, що визначають спроможність акторів до розроблення інноваційних ідей та втілення
їх у конкурентоспроможній інноваційній продукції. Запропоноване нами визначення об’єднує в єдине ціле наявні та
необхідні для здійснення інноваційної діяльності ресурси
акторів, здібності та можливості щодо ефективного їх використання, адже здійснення інноваційної діяльності є доцільним тільки тоді, коли вироблена інноваційна продукція
користуватиметься попитом на ринку.
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Це дає змогу зробити висновок, що інноваційний потенціал відображає три форми часу: минулий, шляхом віддзеркалення множини ресурсів, які були нагромаджені в минулому; теперішній, завдяки відображенню обсягу практичного
використання існуючих можливостей та резервів на даний
момент; майбутній, оскільки характеризує потенційні перспективи щодо здійснення інноваційної діяльності акторів.
Іншими словами, інноваційний потенціал галузі охорони
здоров’я– це спроможність і готовність держави і суб’єктів, які
формують політику охорони здоров’я, до втілення інноваційного процесу. На жаль, нині національна інноваційна система не забезпечує об’єднання зусиль органів державного
управління, організації науково-технічної сфери та підприємницького сектора економіки в інтересах прискореного
використання досягнень науки та технологій з метою реалізації стратегічних національних пріоритетів країни.
Що стосується законодавчого регулювання інноваційних
перетворень в галузі охорони здоров’я, то слід відзначити, що
у Законі України «Про інноваційну діяльність» від
04.07.2002 р. дані поняття розкриваються у такому значенні:
інновації − новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені
конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної
сфери; інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [328].
Продовженням розбудови механізмів державного регулювання інноваційної діяльності в Україні став Закон України
«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні» від 08.09.2011 р., у положеннях якого визначається,
що пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні –
це науково і економічно обґрунтовані та визначені відповідно до закону напрями провадження інноваційної діяльності,
що спрямовані на забезпечення економічної безпеки держа411
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ви, створення високотехнологічної конкурентоспроможної
екологічно чистої продукції, надання високоякісних послуг
та збільшення експортного потенціалу держави з ефективним використанням вітчизняних та світових науково-технічних досягнень. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності
поділяються на стратегічні та середньострокові пріоритетні
напрями. Стратегічні пріоритетні напрями затверджуються
Верховною Радою України на період до 10 років. Середньострокові пріоритетні напрями визначаються на період до
5 років і спрямовані на виконання стратегічних пріоритетних
напрямів. Стратегічними пріоритетними напрямами на
2011–2021 рр. є: 1) освоєння нових технологій транспортувння
енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;
2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку
транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки; 3) освоєння
нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і
з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій; 4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; 5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування,
фармацевтики; 6) широке застосування технологій більш
чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища; 7) розвиток сучасних інформаційних,
комунікаційних технологій, робототехніки [342].
Як бачимо, серед перелічених завдань відсутній напрям
здоров’язбереження. Основний наголос робиться на лікуванні. Це обумовлює відсутність єдиного погляду законодавця
на запровадження політики здоров’язбереження в Україні, а
також на відсутність авторських досліджень у науковій літературі. Доцільно, на нашу думку, доповнити перелік
Стратегічних пріоритетів п.8 такого змісту: «освоєння нових
технологій зміцнення та збереження здоров’я і попередження захворювань».
Крім цього, недоліками системи державного управління є
те, що саме поняття пріоритету здоров’язбереження не було
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однозначно сформульоване, як не були достатньо чітко
визначені його функції в реалізації державної політики в
галузі охорони здоров’я. Пріоритетні напрями здоров’язбереження – це осучаснений вид ієрархії в галузі охорони здоров’я, коли певним цілям віддають перевагу порівняно з
іншими. При цьому керуються як політичною доцільністю,
так і вимогами суспільства, поточним моментом, результатами формального аналізу.
Аналізуючи праці учених і законодавчу базу, слід зробити
висновок, що запровадження державних пріоритетів означає
тільки ті напрями досліджень, які включені до переліку пріоритетних, можуть розраховувати на державну підтримку, а
решта мають бути припинені. Природно, що за такого розуміння більшість науковців просто не могли собі дозволити
надто звужені формулювання, адже це означало б узяти на
себе відповідальність за припинення багатьох цікавих і важливих робіт.
Також слід відзначити, що без урахування довгострокових
пріоритетних напрямів, тобто в умовах відсутності єдиної
стратегічної лінії, без суттєвого аналізу ефективності витрат
бюджетних коштів за попередній період і прогнозування
подальших наслідків заходи державної політики в галузі охорони здоров’я не матимуть належної ефективності, що підтверджується багаторічним досвідом.
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. визначає основні цілі державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності: 1) забезпечення наукового обґрунтування визначення стратегічних
завдань розвитку економіки та суспільства; 2) досягнення
високого рівня розвитку науки і техніки; 3) примноження
національного багатства на основі використання наукових та
науково-технічних досягнень; 4) створення умов для досягнення високого рівня життя кожного громадянина, його
фізичного, духовного та інтелектуального розвитку шляхом
використання сучасних досягнень науки і техніки; 5) зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень; 6) створення умов для
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реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері
наукової і науково-технічної діяльності; 7) забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної творчості;
8) сприяння розвитку наукової і науково-технічної діяльності
у підприємницькому секторі; 9) інтеграція вітчизняного сектору наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у світовий науковий та Європейський
дослідницький простір [332].
Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 р. визначає правові, організаційні і фінансові основи експертної діяльності в науково-технічній сфері, а
також загальні основи і принципи регулювання суспільних
відносин у галузі організації та проведення наукової та
науково-технічної експертизи з метою забезпечення наукового обгрунтування структури і змісту пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки, наукових, науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм і проектів, визначення напрямів науково-технічної діяльності, аналізу та
оцінки ефективності використання науково-технічного
потенціалу, результатів досліджень [333].
Законодавче регулювання інноваційної діяльності в
Україні здійснюється і Законом України «Про спеціальний
режим інноваційної діяльності технологічних парків» вiд
16.07.1999 р. [348], Постановою Верховної Ради України «Про
рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна
інноваційна система України: Проблеми формування та
реалізації» вiд 27.06.2007 р. [345], Розпорядженням Кабінету
Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015–2019 роки» від 04.06.2015 р. № 575-р
[325], Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про
схвалення Концепції реформування державної політики в
інноваційній сфері» від 10.09.2012 р. № 691-р [366],
Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи»
від 17.06.2009 р. N 680-р. [367], Постановою Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Типового положення з плану414
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вання, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт» [327].
Удосконалення інноваційної політики з метою підвищення ефективності використання наукового потенціалу в сфері
охорони здоров’я передбачає: оптимізацію і реструктуризацію мережі, структури та основних напрямів діяльності
науково-дослідних установ; посилення ролі Академії медичних наук України у провадженні пріоритетних фундаментальних і прикладних досліджень; забезпечення розв’язання
науково-практичних проблем охорони здоров’я шляхом
формування відповідних державних, галузевих, міжгалузевих, регіональних програм; запровадження багатоканальності фінансування медичної науки за рахунок бюджетних та
позабюджетних коштів, забезпечення їх раціонального використання для першочергового фінансування конкурентоспроможних наукових розробок фундаментального та прикладного характеру; планування наукових досліджень на
конкурентних засадах та спрямування їх на отримання конкретних результатів, впровадження принципів незалежної
експертизи наукових проектів та їх результатів, виділення
спеціальних грантів під реалізацію проектів – переможців
конкурсу; забезпечення підтримки визнаних вітчизняних
наукових шкіл, підвищення вимог до підготовки наукових
кадрів, раціональне використання науково-інформаційних
ресурсів; активізацію роботи, спрямованої на забезпечення
розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва,
яке сприятиме підвищенню авторитету вітчизняної медичної
науки [330].
Отже, в правовому аспекті інноваційну діяльність у галузі
охорони здоров’я умовно можна розмежувати на: соціальноінноваційну діяльність, пов’язану з організаційною сферою,
та інноваційну діяльність, пов’язану з науково-виробничою
сферою.
До основних стратегічних завдань ефективного управління ресурсами охорони здоров’я варто віднести впровадження відповідного нормативно-правового забезпечення,
створення системи стратегічного планування розвитку
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охорони здоров’я України, впровадження обов’язкового
медичного страхування, нормативну розробку медичних
стандартів, запровадження такої форми фінансування
результатів наукових розробок, як венчурний капітал, лізинг
та ефективне його використання. До основних тактичних
завдань належать оснащення лікувально-профілактичних
закладів відповідним обладнанням, оригінальними лікарськими засобами, запровадження нових форм фінансування
медичних закладів одночасно з частковою зміною організаційно-правової форми їх діяльності [330].
Метою інноваційних перетворень у системі охорони здоров’я слід вважати передусім створення ефективних механізмів державного регулювання якості медичної допомоги шляхом системної перебудови галузі, формування єдиного нормативно-правового простору та інформаційно-методологічної доктрини розвитку охорони здоров’я [277, 153].
Тож під інноваційними процесами в системі охорони здоров’я треба розуміти безперервний цикл пошуку та реалізації
значущих напрямів, які можуть сприяти вирішенню суспільних проблем забезпечення громадян доступною та якісною
охороною здоров’я та медичною допомогою, тобто це саме ті
процеси, що кардинально змінюють і поліпшують стан системи охорони здоров’я. Загальна мета державного регулювання інноваційних процесів у системі охорони здоров’я –
впровадження нововведень, які обумовлені станом системи і
потребами здійснити якісні зміни та орієнтовані на невирішені галузеві проблеми.
Необхідність вибору пріоритетних напрямів розвитку системи охорони здоров’я пов’язана із визначенням інноваційних процесів і зумовлена обмеженістю ресурсів та невідкладністю розв’язання найважливіших галузевих проблем. Серед
інноваційних процесів пропонується виділяти наукововиробничі та системно-організаційні, котрі, у свою чергу,
необхідно поділити на технічні та соціальні, визначальною
фазою яких має бути впровадження.
Просування інноваційних процесів у системі охорони здоров’я відбувається уповільнено, під впливом внутрішніх і зов416
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нішніх факторів та потребує регулювання. Серед основних
методів оцінки впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на
інноваційні процеси в системі охорони здоров’я особливої
уваги заслуговують методи експертних оцінок (внутрішні
фактори) та порівняльного аналізу (зовнішні фактори).
Необхідність здійснення інноваційних перетворень у системі охорони здоров’я в Україні зумовлюється її тривалою
системною кризою, деструктивний характер якої вказує на
неефективність державної соціальної та економічної політики у цій сфері, про що свідчать, зокрема: критична демографічна ситуація та незадовільний стан здоров’я громадян;
погіршення рівня та якості життя соціально незахищених
верств населення; поширення соціально небезпечних хвороб
у суспільстві; зниження загального доступу до охорони здоров’я та якості надання медичної допомоги, а також виснаження ресурсної бази системи охорони здоров’я та її структурні диспропорції.
Тож слід визначити, що ключовими проблемами, які гальмують інноваційні перетворення у системі охорони здоров’я,
є: відсутність системного підходу, що забезпечує визначення
пріоритетних напрямів розвитку охорони здоров’я, відсутність постійно діючої системи порівняльного аналізу зовнішніх змін та впливів на систему, моніторингу внутрішнього
стану та перспектив розвитку системи охорони здоров’я, що
вкрай ускладнює прийняття обґрунтованих і своєчасних
управлінських рішень у цій сфері та зумовлює неефективність державної політики щодо її розвитку.
Якщо проаналізувати перелік позитивних тенденцій галузі охорони здоров’я, то вони з’явилися не завдяки виваженій
державній політиці по підтримці і розвитку інноваційних
процесів, а завдяки науковим працям. Держава у даному процесі не займає провідних позицій. Саме відсутність тісної
ефективної кооперації державних органів з наукою, бізнесосвітою та ринковими структурами не лише не дозволяє розв’язувати існуючі проблеми, а й сприяє виникненню нових
проблем, що ще більше ускладнює ситуацію із забезпеченням
розвитку інноваційних процесів у галузі охорони здоров’я.
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Причинами гальмування інноваційних процесів у галузі
охорони здоров’я, і зокрема в частині здоров’язбереження, є
відсутність науково-методологічної бази формування інноваційної системи у частині здоров’язбереження; відсутність
системності у здійснюваних державою заходах щодо реалізації інноваційного потенціалу охорони здоров’я; державне
управління інноваційною діяльністю здійснюється без чітко
сформульованої стратегії науково-технологічного та інноваційного розвитку, інтегралу її реалізації, послідовної, виваженої зовнішньої та внутрішньої політики охорони здоров’я, де
відсутня здоров’язбережна складова; відсутність дієвої системи пріоритетів розвитку науково-технологічної галузі охорони здоров’я; пріоритети інноваційного розвитку проголошені cуто формально, механізми їх реалізації не відпрацьовані;
неготовність апарату державного управління до предметної
діяльності, спрямованої на інноваційний розвиток здоров’язбережного напряму; державне управління інноваційною
діяльністю забезпечується за галузевим принципом; нескоординованість дій суб’єктів інноваційної діяльності всієї галузі
охорони здоров’я; недостатність фінансових ресурсів для
забезпечення наукових досліджень та впровадження інноваційних розробок.
Шляхами розв’язання та вирішення проблем можуть
стати: вдосконалення нормативно-правової бази для забезпечення розвитку інноваційної системи України у частині політики здоров’язбереження; необхідність системного і послідовного впровадження функціональних принципів державного управління інноваційною діяльністю; органічне включення всіх окремих елементів інноваційного розвитку в
єдину активно і цілеспрямовано функціонуючу національну
інноваційну систему, що можливо лише за умови дії потужних системоутворюючих факторів.
Такими факторами могли б стати загальнодержавні пріоритети інноваційної політики за умови їх усвідомлення на
всіх рівнях як основного засобу реалізації загальнонаціональної ідеї, досягнення єдиної і спільної для всіх мети: створення
високоефективної системи телекомунікацій, запровадження
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новітніх методів передачі та обробки інформації в галузі охорони здоров’я, забезпечення якнайшвидшої інтеграції
України в світовий інформаційний здоров’язбережний простір; формування загальнодержавної системи автоматизованого пошуку, збору, накопичення, аналітичної обробки, систематизації, консолідації, зберігання, розповсюдження і
надання інформації в галузі охорони здоров’я та інноваційного розвитку, єдиної системи обліку електронних інформаційних ресурсів держави; забезпечення через систему інформаційних ресурсів широкомасштабного використання існуючого науково-технічного доробку щодо його інноваційного
впровадження та підвищення рівня науково-технічного
потенціалу інноваційної діяльності в галузі охорони здоров’я; перегляд підходів до програмно-цільового планування
та фінансування інноваційного процесу в галузі охорони здоров’я, важливою особливістю якого на даний час є проблемна
орієнтованість більшості програм на комерціалізацію технологій; прискорене використання або впровадження (іноді і на
безприбуткових засадах) нововведень; визначення національних пріоритетів науково-технічного спрямування (напрямів
робіт) здоров’язбережного напряму та їх забезпечення і супровід відповідною інвестиційною, податковою та амортизаційною політиками; створення механізмів державного стимулювання інноваційної активності підприємств, а також здійснення інноваційного тиску на суб’єкти господарювання
через введення санкцій на випуск застарілої продукції та
використання неефективних ресурсо- й енергоємних та екологічно небезпечних технологій; визначення територій інноваційного розвитку, як територій у межах одного чи декількох муніципальних утворень, основу економічного розвитку
яких становить створення та реалізація конкурентоспроможної наукомісткої продукції, а також надання послуг по її створенню; орієнтованість політики органів влади різних рівнів
на активну взаємодію і співробітництво як між собою, так і з
підприємницькими та науковими і бізнес-освітніми секторами економіки у частині політики здоров’язбереження; цілеспрямована підготовка кадрів високої кваліфікації для високо419

Розділ 4. Національна стратегія здоров’язбереження в Україні

технологічних галузей, а також менеджерів інноваційної
діяльності галузі охорони здоров’я; створення сучасних
наукових лабораторій при корпораціях, новітньої інфраструктури і інформаційних банків технологій, спеціальних
інноваційних фондів із залученням інституціональних інвесторів, комерційних банків; створення мережі малих інноваційних впроваджувальних підприємств; удосконалення системи управління інноваційними проектами і програмами;
підвищення інноваційної культури здоров’язбереження суспільства; створення системи організаційно-економічного та
інформаційного забезпечення розвитку інноваційних процесів у галузі охорони здоров’я.
З огляду на те, що головними завданнями стратегії інноваційної політики України є забезпечення збалансованої взаємодії наукового, технічного, виробничого та підприємницького потенціалів, розробка та впровадження механізму активізації інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва,
поширення інновацій в усіх сферах національної економіки,
національна стратегія повинна бути орієнтована на формування інноваційної моделі і поєднувати: заходи національного та регіонального рівнів, здійснювані за прямого бюджетного фінансування, які сприятимуть поліпшенню якісних
характеристик вітчизняного науково-технологічного потенціалу, інтенсифікації опановування науковими знаннями та
новими технологіями, всебічному розвиткові людського капіталу; здійснення суб’єктами національної економіки інноваційної діяльності та інвестицій інноваційного спрямування в
конкурентному середовищі, збільшення пропозиції інноваційних продуктів, технологій та знань.
Наголошуючи на збалансованій взаємодії всіх суб’єктів
господарювання, варто відзначити консолідацію для забезпечення цієї взаємодії зусиль виконавчих державних інституцій
з метою становлення системи нормативно-правового, організаційного, інформаційно-аналітичного та фінансового забезпечення інноваційних процесів в Україні. Забезпечення
виконання даної місії, на нашу думку, слід закріпити за
такою структурою Кабінету Міністрів, як Державне агентство
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з інвестицій та розвитку, виходячи з його основних завдань
згідно Положення про Державне агентство України з інвестицій та розвитку, а саме: участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інвестиційної та
інноваційної діяльності; сприяння залученню інвестицій,
забезпечення підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей
національної економіки, а також стимулювання вітчизняного
виробництва продукції, імпорт якої становить значну частку
на ринку України [311]. У п.7 ст. 4 Положення визначено, що
Державне агентство України з інвестицій та розвитку бере
участь у підготовці пропозицій та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, залученні інвестицій за
економічним механізмом, визначеним Кіотським протоколом до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про
зміну клімату [311]. Інших можливих повноважень чи
обов’язків Держінвестицій щодо розвитку системи громадського здоров’я чи окремих положень політики здоров’язбереження Положення не визначає.
На нашу думку, на сучасному етапі при інноваційних
перетвореннях галузі охорони здоров’я у частині запровадження політики здоров’язбереження доречним визначити
повноваження Державного агентства України з інвестицій та
розвитку в сфері здоров’язбереження. Зокрема, врахувати положення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я
2020: український вимір» [358] та ст. 63, 71 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими
Співтовариствами та їх державами-членами [339]. І доповнити ст. 4 Положення такого змісту: «бере участь у підготовці
пропозицій та реалізації проектів, спрямованих на зміцнення
та збереження здоров’я і попередження захворювань, визначених Угодою про партнерство і співробітництво між
Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами».
Основними консолідованими завданнями, які сприятимуть інноваційному розвитку галузі охорони здоров’я, із
запровадження політики здоров’язбереження на рівні держа421

Розділ 4. Національна стратегія здоров’язбереження в Україні

ви є: формування інноваційно-орієнтованої структури національної системи охорони здоров’я через здоров’язбережні
складові; покращення організаційно-фінансової інфраструктури інноваційної діяльності в рамках політики здоров’язбереження; цілеспрямована підготовка кадрів високої кваліфікації для високотехнологічних медичних галузей, а також
менеджерів інноваційної діяльності; створення ринку інноваційної продукції для всієї галузі охорони здоров’я, і здоров’язбереження зокрема; широке застосування в усіх напрямах
галузі охорони здоров’я і сферах суспільного життя інформаційно-комунікаційних технологій; вдосконалення системи
державної підтримки інноваційної діяльності та її регулювання.
Окремі напрями та складові інноваційної моделі економічного розвитку України були визначені Концепцією
науково-технологічного та інноваційного розвитку України,
затвердженою Постановою Верховної Ради України від 13.07.
1999 р. N 916-XIV, та Стратегією економічного та соціального
розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004–
2015 роки, затвердженою Указом Президента України від
28.04.2004 р. N 493/2004 та Постановою Верховної Ради
України від 21.10.2010 р. № 2632-VI «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних
викликів» [344], Угодою між Україною і Європейським
Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу
«Горизонт 2020 – Рамкова програма з досліджень та інновацій
(2014-2020)» [476].
У національній доповіді «Інноваційна Україна 2020», що
підготовлена НАН України, зазначається, що «основна причина невиконання законодавства у сфері науки та інновацій в
Україні, складнощі його розроблення та ухвалення пов’язані з
тим, що нормативно-правові акти ухвалюються за відсутності
інноваційноспрямованої економічної стратегії України».
Саме відсутність дієвої стратегії розвитку економіки України на базі знань призвело, на думку Б. Чижевського, до поступової втрати сфери наукових досліджень і розробок, можли422
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вості оперативно впроваджувати їх результати в реальний
сектор економіки, реагувати на світові науково-технологічні
виклики та ефективно використовувати світові розробки у
національних інтересах.
Про втрату зацікавленості урядовців до галузі охорони
здоров’я свідчить і той факт, що у доповіді Міністерства освіти і науки України, представленій від уряду України на
слуханнях 14–15 червня 2016 р. у Верховній Раді України, не
відображено інноваційну складову такої надзвичайно важливої галузі, як медицина.
Такі умови сприяють несанкціонованому витоку винаходів, зростанню так званої патентної міграції з України. Рівень
патентів-втікачів становить 10-12% щорічного обсягу патентування. Найбільш активні сектори міграції – медичні препарати, ІТ-технології (системи та обладнання), фармакологія.
Географія міграції з кожним роком розширюється: Російська
Федерація (51%), США (11%), Південна Корея (9%), Тайвань (3%), Німеччина (2%) [508].
Інноваційні процеси в галузі охорони здоров’я мають глобальний рівень впливу і є відчутними на міжнародному
рівні. Наприклад, у Сінгапурі впроваджена програма розвитку Smart Nation. Держава, бізнес та активісти разом розробляють та запроваджують високотехнологічні проекти у систему громадського здоров’я за напрямами здоров’язбереження
і екологізації країни. Це дає можливість інновацію перетворити в повсякденність. Наприклад, спеціальний робот допомагає літнім людям з виконанням фізичних вправ, це і полегшує сам процес оздоровлення і наближає літніх людей до
нових технологій. Кожен може контролювати чергу до лікаря
через спеціальні веб-камери. Пацієнт буде мати електронну
медкартку, доступну для всіх лікарів країни [483]. Нова програма дає можливість створювати моделі хмарочосів на діаграму вітрів і картографувати поширення інфекційних хвороб, слідкувати за пересуванням літніх людей, слідкувати за
чистотою громадських місць, виявлення фактів паління у
заборонених місцях [473]. Інноваційною розробкою є система
клімат-контролю на штучних островах в ОАЕ [518], створен423
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ня найбільш екологічної у світі електростанції на «чистому»
вугіллі [486].
У США з метою забезпечення інноваційної діяльності, розвитку високотехнологічних галузей промисловості й здійснення науково-технічних розробок було прийнято ряд законів, що санкціонують фінансування спеціальних програм і
використання ринкових механізмів, що стимулюють цю
сферу діяльності.
Наприклад, Закон про організацію і пріоритети науковотехнічної політики (National Science and Technology policy,
organization and priorities of 1976) визначає принципи національної політики в галузі науки нанотехнологій, до числа
яких належать, зокрема: розвиток стратегії по визначенню
ролі науки нанотехнологій у досягненні поставлених цілей:
застосування науки й технологій для оздоровлення економіки країни: проведення наукових і технологічних досліджень
із метою задоволення внутрішніх потреб та просування зовнішніх інтересів: підготовка, навчання, перепідготовка фахівців в сфері науки й техніки в інтересах держави тощо.
Закон Стівенсона-Вайдлера про технологічні інновації
(Stevenson – Wydler technology Innovation act of 1980) визначає, що технології й промислові інновації є центральною ланкою для економіки й добробуту американських громадян й
повинні бути націлені на поліпшення життя громадян, підвищення продуктивності державного й частки секторів, а
також появу нових галузей промисловості.
Закон Бея-Даула (Bayh-Dole patent of 1980) є одним з основних у сфері охорони інтелектуальної власності. Закон дозволив університетам, підприємствам малого бізнесу й некомерційним організаціям за рахунок використання федеральних
коштів займатися винахідництвом та патентувати свої винаходи, а також займатися їхньою комерціалізацією.
Закон про розвиток інновацій у малому бізнесі (Small business innovation act of 1982) увів вимогу, відповідно до якої
федеральні агентства відомства зобов’язані виділяти певні
асигнування на проведення дослідницьких робіт.
Для фінансової підтримки державою наукової й інноваційної діяльності були розроблені дві програми – програма
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інноваційних досліджень малого бізнесу SBIR і програми
передачі технологій малому бізнесу SВTR. З 1982 р. у програмі SBIR беруть участь 11 федеральних агентств, які формулюють пріоритетні теми НДР і ДКР й забезпечують фінансування програми. Ця програма також допомагає малому високотехнологічному бізнесу знаходити замовлення федеральних агентств, а також надає підтримку у формуванні початкового капіталу.
Роль SBIR в американській науці незаперечна: рання
фінансова допомога починаючим підприємствам для розвитку інноваційних технологій може слугувати як альтернатива
венчурному капіталу, особливо в регіонах, де він недостатньо
розвинений.
Крім того, в 2006 р. у США була прийнята Програма стимулювання технологічної конкурентоспроможності країни.
Головною метою Програми стало стимулювання інноваційної діяльності й технологічного розвитку країни та зміцнення лідерських позицій на світовому ринку технологій [391].
Напрям здоров’язбереження підтримується компанією
Medica Fair через організацію міжнародних виставок, проведення різного роду діагностик, фармакопії, виготовлення і
запровадження медичного і реабілітаційного обладнання.
Таку ініціативу в 2017 р. підтримають Дюссельдорф/Німеччина, Сучжоу/Китай, Нью-Делі/Індїя, Бангкок/Таїланд,
Хьюстон, штат Техас, США, Санкт-Петербург/Росія, СанПаулу/Бразилія; у 2018 р. приєднаються Сингапур, Мумбаї/Індія [746].
Переломні наукові відкриття стали темою Другого саміту
інновацій у медицині у Досі. Конференція WISH об’єднала
фахівців з 80 країн, які мають спільну мету – розробляти нові
підходи та технології, які можуть змінити систему охорони
здоров’я на краще. Учасники саміту в Досі обговорили три
важливі питання: перше – створення системи універсального
медичного страхування, що охопить весь світ; друге – доступне лікування раку та витрати, пов’язані з цією хворобою.
Адже нині вони сягають 290 мільярдів доларів на рік. Згідно
з даними Гарвардської школи охорони здоров’я, очікується,
425

Розділ 4. Національна стратегія здоров’язбереження в Україні

що до 2030 р. кількість випадків захворювань на рак зросте до
21 мільйона порівняно з 13 мільйонами у 2010 р.; третя проблема – поширення у світі діабету. Хоча ліків для викорінення цієї хвороби не існує, фахівці вважають, що її появі можна
запобігти шляхом нових інноваційних відкриттів [470].
З огляду на визначені світовою спільнотою проблеми, слід
зробити висновок, що проблематика здоров’язбережних
інновацій вийшла за межі однієї країни і охопила значну частину однодумців у всьому світі.
Що стосується участі України в процесах інноваційних
перетворень галузі охорони здоров’я як у внутрішній, так і
зовнішній політиках, то тут слід відмітити, що Україна виступає радше як «платформа» для організації різного роду
заходів, а не споживач і виробник чи запроваджувач інноваційних ідей. Про це свідчать проведений форум InnoTech
Ukraine у 2015–2016 рр. (Health care (m-health, робототехніка в
медицині, генна інженерія, lifestyle & sports, smart food) [716];
VII Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині –
здоров’я нації» у 2016 р. [34], спеціалізована сесія Європейської Бізнес Асамблеї (ЕВА) і Європейської медичної асоціації
(ЕМА) «Медицина і охорона здоров’я: інновації, інвестиції,
партнерство» у 2016 р. [119] та ін.
Отже, державна інноваційна політика в системі громадського здоров’я – це частина соціально-економічної політики,
що визначає цілі, напрями, форми діяльності органів державної влади в галузі охорони здоров’я, науки і техніки, а
також реалізації їх досягнень [444, с. 155]. Державною підтримкою інноваційної діяльності в галузі охорони здоров’я
населення має бути не лише її належне правове забезпечення
та фінансування, а й науково-методичне забезпечення відповідними документами: стандартами, методиками, інструкціями, положеннями, у яких були б відображені певні аспекти аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного
обгрунтування інноваційної діяльності загалом та інноваційних здоров’язбережних рішень зокрема.
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4.3. Формування механізму державно-приватного
партнерства у контексті політики
здоров’язбереження
Україна проголошена соціальною державою, політика якої
спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя
й вільний розвиток людини. Це дає підстави визнати необхідність гарантування з боку держави прав людини та співробітництва з цією метою з інститутами громадянського суспільства. Збереження здоров’я в сучасних умовах є провідним
пріоритетом гуманітарного розвитку і державної політики.
Тому механізм державно-приватного партнерства у контексті
політики здоров’язбереження потребує теоретичного обґрунтування.
Як засвідчує практика, сучасне суспільство реалізується
через багаторівневу структуру постійної суспільної комунікації – система громадянського суспільства, розвинений парламентаризм, відповідальний уряд, постійне функціонування системи взаємодії підприємців.
Одну обставину треба при цьому виокремити як визначальну. Реформи, які здійснюються у суспільстві, будуть
результативними лише тоді, коли існуватиме розгалужена
системна комунікація, постійно діючий суспільний дискурс,
у межах якого узгоджуватимуться принципові інтереси різних соціальних груп за умов різкої суспільної стратифікації,
розшарування.
Як позитивний момент формування механізму державноприватного партнерства в Україні слід відзначити прийняття
Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку
«Україна – 2020» від 12.01.2015 р. Стратегія визначає мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку
України. Метою Стратегії є впровадження європейських
стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі.
Задля цього рух уперед здійснюватиметься за такими
векторами:
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– вектор розвитку – це забезпечення сталого розвитку держави, проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя. Україна має стати державою з
сильною економікою та з передовими інноваціями. Для цього
передусім необхідно відновити макроекономічну стабільність, забезпечити стійке зростання економіки екологічно
невиснажливим способом, створити сприятливі умови для
ведення господарської діяльності та прозору податкову
систему;
– вектор безпеки – це забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності інвестицій і приватної
власності. Україна має стати державою, що здатна захистити
свої кордони та забезпечити мир не тільки на своїй території,
а й у європейському регіоні. Визначальною основою безпеки
має також стати забезпечення чесного і неупередженого правосуддя, невідкладне проведення очищення влади на всіх рівнях та впровадження ефективних механізмів протидії корупції. Особливу увагу потрібно приділити безпеці життя та здоров’я людини, що неможливо без ефективної медицини, захищеності соціально вразливих верств населення, безпечного
стану довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних
харчових продуктів та промислових товарів;
– вектор відповідальності – це забезпечення гарантій, що
кожен громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ до високоякісної
освіти, системи охорони здоров’я та інших послуг в державному та приватному секторах. Територіальні громади самостійно вирішуватимуть питання місцевого значення, свого
добробуту і нестимуть відповідальність за розвиток всієї
країни;
– вектор гордості – це забезпечення взаємної поваги та
толерантності в суспільстві, гордості за власну державу, її
історію, культуру, науку, спорт. Україна повинна зайняти
гідне місце серед провідних держав світу, створити належні
умови життя і праці для виховання власних талантів, а також
залучення найкращих світових спеціалістів різних галузей.
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У п. 7 ст. 3. Стратегії закладені основоположні компоненти
партнерства, що є основою реформи системи охорони здоров’я. Метою державної політики у цій сфері є кардинальне,
системне реформування, спрямоване на створення системи,
орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне
обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинених європейських держав. Головними напрямами реформ
мають стати підвищення особистої відповідальності громадян за власне здоров’я, забезпечення для них вільного вибору
постачальників медичних послуг належної якості, надання
для цього адресної допомоги найбільш соціально незахищеним верствам населення, створення бізнес-дружньої обстановки на ринку охорони здоров’я.
Положення ст. 5. Стратегії визначають, що головною передумовою її реалізації є суспільний договір між владою, бізнесом та громадянським суспільством, де кожна сторона має
свою зону відповідальності.
Відповідальність влади – провести реформи, забезпечити
баланc інтересів між громадянським суспільством, державою
і бізнесом, просто, прозоро та якісно працювати за новими
підходами, гарантувати дотримання прав людини.
Відповідальність бізнесу – підтримувати та розвивати державу, бізнес-середовище та громадянське суспільство, сумлінно сплачувати податки, здійснювати ефективні інвестування
в економіку держави, дотримуватися принципів чесної праці
та конкуренції.
Відповідальність громадянського суспільства – контролювати владу, жити відповідно до принципів гідності та
неухильно додержуватися Конституції України та законів
України [349].
Закон України «Про державно-приватне партнерство» від
01.07.2010 р. під державно-приватним партнерством визначає
співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних
державних органів та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами –
429

Розділ 4. Національна стратегія здоров’язбереження в Україні

підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється
на основі договору в порядку, встановленому законом [312].
Підзаконними нормативно-правовими актами, що регулюють здійснення ДПП, є: Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 14.08.2013 р. № 739 «Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013–
2018 роки»; Постанова Кабінету Міністрів України від
11.04.2011 р. № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства»; Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 р. № 232 «Про затвердження Методики виявлення ризиків здійснення державно-приватного
партнерства, їх оцінки та визначення форми управління
ними»; Постанова Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р.
№ 81 «Про затвердження Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства»; Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 р.
№ 279 «Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства»; Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
27.02.2012 р. № 255 «Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства» та ін.
Як бачимо, законодавство України не представлено спеціальними актами, котрі регламентують порядок розробки та
реалізації проектів ДПП у галузі охорони здоров’я.
Охорона здоров’я, надання освітніх послуг та послуг у
сфері охорони здоров’я як сфера застосування державноприватного партнерства визначені у ст. 4 Закону. Однак виникає нагальна потреба розпочати роботу над розробкою
пропозицій щодо внесення законодавчих змін до Закону
України «Про державно-приватне партнерство» в частині
його застосування для запровадження державної політики
здоров’язбереження. Для цього пропонується ст. 4 «Сфери
застосування державно-приватного партнерства» доповнити
абзацем вісімнадцятим такого змісту: «зміцнення та збереження здоров’я і попередження захворювань», що відповідатиме
Концепції розвитку системи громадського здоров’я в Україні,
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Національній стратегії з оздоровчої рухової активності в
Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий
спосіб життя – здорова нація», основним завданням Стратегії
сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 р. N 5, та частині зобов’язань у
рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
У подальшому, на нашу думку, необхідним є розроблення
і прийняття ряду положень у формі наказу МОЗ, який у перспективі визначить ДПП у системі громадського здоров’я.
Наприклад, Наказ МОЗ «Про державно-приватне партерство
в системі громадського здоров’я», який визначить оптимальну модель, правові засади, ризики і економічні механізми
партнерства; сприятиме збереженню та зміцненню системи
громадського здоров’я, визначить межі здоров’язбережного
діалогу між акторами різних рівнів на принципах приватнодержавного партнерства.
На думку Н. Гойди, Н. Курділь, В. Вороненка, суттєвий
прогрес у вирішенні питання про створення законодавчого
поля ДПП не спостерігається. Україна знаходиться тільки на
початку складного та тривалого процесу інституціонального
перетворення відносин між державою та бізнесом. Труднощі
в цьому процесі пов’язані з необхідністю розбудови підґрунтя
для ДПП, а саме створення інституційного та організаційного
альянсу державної влади та бізнесу. Такий альянс має забезпечити визначення, розробку та реалізацію масштабних суспільно значущих проектів, здатних охопити широкий спектр
напрямів діяльності в різних секторах економіки та діяти у
межах як держави, так і окремих територій [68, с. 106].
Відповідно до матеріалів Європейської економічної комісії
ООН «Guidebook on Promoting Good Governance in PublicPrivate Partnership» (Женева, 2008 р.) прийнята міжнародна
типологія моделей інфраструктурних проектів державноприватного партнерства:
– BOT (Build-Operate-Transfer) − «будівництво-управлінняпередача»: приватний партнер здійснює будівництво і експлуатацію (в основному на правах власності) протягом встановленого строку, після чого об’єкт передається державі;
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– BTO (Build-Transfer-Operate) – «будівництво-передачауправління»: приватний партнер будує об’єкт, який передається державі (концеденту) у власність відразу після завершення будівництва, після чого він передається в
експлуатацію концесіонеру;
– ВОО (Build-Own-Operate) – «будівництво-володінняуправління»: приватний партнер будує об’єкт і здійснює
подальшу експлуатацію, володіючи ним на правах власності,
термін дії якого не обмежується;
– DBFO (Design-Build-Finance-Operate) – «розробка-будівництво-фінансування-управління»: приватна компанія розробляє і будує медичний заклад відповідно до вимог і стандартів, затверджених органами влади, а також фінансує капітальні витрати і здійснює управління об’єктом;
– DBFM (Design-Build-Finance-Maintain) – «розробка-будівництво-фінансування-утримання»: даний вид контрактів
передбачає додаткове надання неклінічних послуг, в тому
числі окремих (прибирання, логістика, безпека тощо);
– DBB (Design-Bid-Build) – «розробка-тендер-будівництво»:
модель, заснована на поділі функцій розробки та створення
медичної установи між незалежним приватним розробником
та іншою приватною компанією, що здійснює функції
підрядника;
– BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) – «будівництво-володіння-управління-передача»: приватний інвестор будує
об’єкт, що знаходиться в його власності, орган влади надає
медичні послуги протягом певного періоду, потім право власності переходить до органу влади;
– BOLB (Buy-Own-Lease-Back) – «придбання-володінняповернення з лізингу»: приватний підрядник купує медустанову, а потім за лізинговою угодою передає в управління
органам влади [188, с. 129-130].
Серед українських вчених існують різні підходи до розуміння моделі ДПП в галузі охорони здоров’я.
Так, І. Трикоз вважає, що державно-приватне партнерство – це нове явище в економіці України. Застосування моделі ДПП необхідно здійснювати з метою розвитку соціально432
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медичної сфери поряд із моделлю державного фінансування,
яка характеризується обмеженістю бюджетних ресурсів і
залежить від історичних та інституціональних умов України
[469, с. 62].
Частково цей підхід підтримує О. Мартякова, яка вважає,
що державно-приватне партнерство в охороні здоров’я має
визначатися як інноваційна організаційно-економічна
модель взаємовигідного співробітництва держави та приватних партнерів в особі представників бізнес-структур та
суб’єктів підприємницької діяльності приватної медицини,
яка здійснюється на підставі договорів у порядку, встановленому законом або іншими нормативно-правовими актами,
при реалізації соціальних та медичних проектів [211, с. 37].
Д. Арзянцева, О. Пунда вважають, що у сфері охорони здоров’я перспективним напрямом розвитку повинна стати
модель державно-приватного партнерства інституційного
характеру, за якою співпраця між державним і приватним
сектором відбувається в рамках певної структури, зокрема у
формі спільних підприємств. У рамках створення таких корпоратизованих структур та концесійних об’єднань на нормативному рівні перш за все необхідно визначити: перелік
об’єктів охорони здоров’я, які не будуть включені до кола
можливих учасників спільної діяльності або концесійних
угод; перелік об’єктів охорони здоров’я, які можуть бути
учасниками спільної діяльності або концесійних угод за
умови дотримання певних вимог до приватного партнера;
особливі умови укладання концесійних угод щодо певних
об’єктів охорони здоров’я з урахуванням доступності та
вимог якості медичної допомоги населенню певного регіону
або демографічної групи, включаючи профілактичну медичну допомогу; зміст типових концесійних угод, включаючи
особливості проведення конкурсів на право укладання концесійних угод та особливості можливого укладання таких
угод без проведення конкурсу [11, с. 283].
Як зазначає К. Павлюк, розвиток взаємодії державного і
приватного секторів у охороні здоров’я дозволить покращити
ситуацію в системі охорони здоров’я шляхом оптимізації бюд433
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жетних видатків, підвищення ефективності вкладання коштів, використання ресурсів і управління, створення умов для
підвищення якості надання медичних послуг, стабільності
функціонування системи охорони здоров’я. Потенціальними
сферами реалізації проектів ДПП у системі охорони здоров’я
України через бюджетну модель можуть бути: проектування,
будівництво, експлуатація та управління інфраструктурою
медичних установ; надання медичних послуг; розробка, виробництво та поширення нових медичних препаратів (ліків,
вакцин та ін.); розробка та виробництво нової медичної техніки, інструментів та обладнання; послуги з медичних досліджень (лабораторні дослідження, МРТ, УЗД та ін.); надання
немедичних послуг – послуги з охорони медичних установ;
комунально-господарські послуги; організація харчування в
медичних установах; транспортні послуги; збір, знешкодження, транспортування та розміщення медичних відходів; організація і ведення бухгалтерського обліку; технічне обслуговування медичної техніки; прання білизни; технічне обслуговування інформаційних систем (телемедицина, електронна
реєстратура, медичні картки та ін.) [265, с. 281-282].
Враховуючи, що в Україні за роки реформ в економіці
істотно скоротився державний сектор, а функції управління
найважливішими об’єктами життєзабезпечення почали
поступово передаватися приватному бізнесу, на думку
О. Пивоварова, доцільно перейти до стратегічного партнерства з приватним сектором, сформувати систему відносин,
яка б забезпечувала раціональне поєднання вільної конкуренції із заходами державного регулювання з метою обслуговування інтересів суспільства. Основні принципи, ознаки та
форми реалізації ДПП у поєднанні з механізмами впровадження обов’язкового медичного страхування підтверджують
можливості їх спільного використання для розвитку сфери
охорони здоров’я.
На сучасному етапі, на думку О. Пивоварова, кластерний
механізм є найбільш прийнятним для впровадження державно-приватного партнерства в соціальній сфері. Розроблена
модель кластера охорони здоров’я за участі страхової компа434
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нії посилює багатоканальність шляхів фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я [287, с. 324-325].
На переконання В. Лобас, С. Вовк, М. Шутова, механізми
та форми державно-приватного партнерства у сфері медицини є формою об’єднання державних і приватних інвестицій з
організацією спільного управління, націленою на вирішення
важливих державних і регіональних завдань соціально-економічної політики в охороні здоров’я, що дає змогу підвищити ефективність вкладень капіталу в здоров’я населення за
рахунок поділу ризиків і більш ефективного використання
ресурсів [202, с. 58].
З метою розвитку ДПП у сфері охорони здоров’я в Україні,
на думку К. Павлюк, О. Степанова, доцільно розвивати такі
його форми: контракт на управління існуючими державними медичними установами; реалізація державних програм і
національних проектів із метою проектування й будівництва
медичних центрів; взаємодія із зарубіжними медичними центрами, обмін до свідом, стажування фахівців; участь у розробці методологічної бази в рамках охорони здоров’я та
медичного страхування. Ефективна взаємодія держави й бізнесу в сфері охорони здоров’я досягатиметься за рахунок
проведення державою за участю представників бізнесу інноваційних семінарів із питань підвищення конкурентоспроможності, виявлення й усунення фінансових і адміністративних бар’єрів, що перешкоджають розвитку системи охорони
здоров’я в Україні; формування галузевих, регіональних і
відомчих планів ДПП, які сприятимуть підвищенню ефективності використання коштів, що спрямовуються на розвиток програм професійної освіти, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та комерціалізацію їх
результатів; залучення представників підприємницького
співтовариства до участі в розробці проектів нормативноправових актів (разом із підтримкою розвитку галузевих
бізнесасоціацій) [266, с. 53].
Н. Дутко вважає, що модель ДПП в галузі охорони здоров’я повинна формуватися залежно від умов та рівня соціально-економічного розвитку міста, населеного пункту, заці435
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кавленості органів державної влади, органів місцевого самоврадування, приватного сектора, територіальної громади в
підвищенні якості медичних послуг, інвестиційної привабливості міста, населеного пункту [117, с. 108].
Т. Семигіна стверджує, що для реалізації в Україні ДПП в
охороні громадського здоров’я доцільно законодавчо закріпити права та повноваження інститутів громадянського суспільства в охороні громадського здоров’я, здійснити реальну
децентралізацію багатьох сфер охорони здоров’я, стимулювати участь локальних громад і бізнесових структур в охороні громадського здоров’я [410, с. 35].
О. Квіташвілі вважає, що ДПП – оптимальна модель для
реформування медицини в Україні [160]. На думку Б. Данілішина, саме механізм ДПП у подальшому буде визначати
політику взаємодії влади та бізнесу [95].
Існують також позиції авторів щодо партнерства через
діалог. Наприклад, Л. Юзик при розгляді моделі партнерства
значну увагу приділяє соціальному діалогу як методу взаємодії соціальних суб’єктів. На її думку, даний механізм характеризується постійним переговорним процесом. Він має ряд
важелів, взаємодія яких приводить до досягнення цільової
функції [523, с. 226-227].
Н. Хома розглядає модель, що активізує соціальний капітал, по-новому розподіляє відповідальність між державою,
суспільством і громадянами, залучає, стимулює останніх, підвищує значення особистої відповідальності громадян за свій
добробут, інвестує в людський капітал, створює умови для
саморозвитку особистості через трудову активність, здійснює
соціальне інвестування й арбітрування. Ця модель передбачає забезпечення державою лише основних потреб людини
при одночасному посиленні відповідальності особи за власний добробут, а також запровадження спеціального індексу
для оцінки ступеня соціальної відповідальності компаній,
щорічний соціальний звіт компаній. Рисами такої моделі є:
піднесення значимості знань; консолідація влади, бізнесу та
громадськості у вирішенні соціально значимих питань; підвищення якості людського потенціалу; стимулювання роз436
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витку корпоративної відповідальності, підвищення соціальної відповідальності бізнесу; соціальний діалог роботодавців
і працівників, розвиток системи соціального партнерства;
позиціонування громадянина як споживача, виробника,
надавача соціальних благ; впровадження у соціальну сферу
європейських принципів ефективного урядування; екологічне стимулювання (бізнесу та громадян) [497, с. 460-461].
За певних обставин соціальна держава в умовах глобалізації розглядається як «активна (випереджаюча) соціальна держава», що передбачає баланс між персональною відповідальністю людей і захистом з боку держави. Очевидним є те, що
перед соціальною державою стоїть складне завдання: забезпечити ефективну взаємодію з приватним підприємництвом,
що необхідно для стимулювання економіки, не допускаючи
при цьому зниження рівня соціального захисту найманих
працівників [496, с. 507].
О. Мінцер, Н. Сінєнко, Г. Загорій розглядають ДПП в галузі охорони здоров’я через модель «трикутник знань», сторонами в якій є освіта, наука і бізнес. Гарантом успішного функціонування даної моделі атори вважають виявлення можливих ризиків та конфліктів на ранніх етапах запровадження
[226, с. 28, 31]. Дещо схожа позиція і у М. Новікова. Вона грунтується на: 1) законодавчому визначенні державних гарантій
під залучення інвестицій, чіткі стимули для підприємців
малого та середнього бізнесу; 2) спрямуванні на науково-технологічний прогрес підготовки активних менеджерів сучасного ґатунку – спеціалістів бізнесу та технологій, спроможних
у конкурентному середовищі реалізувати первісне виробництво з ринковою реалізацією досягнень сучасної науки [249, с. 21].
Великого значення у розвитку партнерських відносин
О. Сімсон надає інноваціям. Ця сфера характеризується
ефективною взаємодією держави, науки та суб’єктів підприємництва, яка поєднує організацію та безпосереднє здійснення інноваційної діяльності і сприяє утворенню характерних
гібридних структур (організаційно-правових форм), які
пов’язують функції суб’єкта інноваційної діяльності та інноваційної інфраструктури [424, с. 239].
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На політичній співпраці з країнами Центральної та Східної Європи – новими членами ЄС наполягає С. Сімак [423,
с. 109]. Державно-приватне партнерство як найбільш ефективну форму співробітництва між державним і приватним
секторами визначає і М. Солодаренко [434 с. 95].
Отже, видається можливим виділити чотири концептуальні підходи до розуміння сутності ДПП в галузі охорони здоров’я: 1) організаційний; 2) фінансовий; 3) цільовий; 4) політичний.
Що стосується механізму реалізації ДПП в галузі охорони
здоров’я, то він передбачає дотримання таких принципів:
рівноправний розподіл ризиків між партнерами; економію
бюджетних коштів; інноваційний розвиток медицини щодо
надання пацієнтам якісних медичних послуг; формування
механізму взаємодії держави та бізнес-структур на засадах
добровільного та взаємодоповнюючого партнерства; отримання економічного та соціального ефектів; розвиток інноваційних форм проектного менеджменту; стимулювання підприємництва та попиту; формування дієвої нормативно-правової бази щодо регулювання відносин партнерів; інформаційне забезпечення суб’єктів ДПП; підготовка медичних та
управлінських кадрів при реалізації медико-соціальних проектів ДПП; забезпечення єдності інтересів партнерів.
Перевагами взаємодії держави і бізнесу в рамках ДПП в
галузі охорони здоров’я виступають: довгостроковий характер взаємодії; спільне інвестування як із боку приватного, так
і державного партнера; створення нових робочих місць;
предметом угоди є майнові об’єкти та/або суспільно-значущі
послуги, які надаються населенню; поділ ризиків між державою та бізнесом; бізнес бере участь не тільки у створенні/реконструкції об’єкта угоди, а й в його подальшій експлуатації
та/або технічному обслуговуванні; інші загальноекономічні
та соціальні ефекти від реалізації проектів.
За даними центральних та місцевих органів виконавчої
влади, в Україні на 1 січня 2016 р. на засадах ДПП реалізувалися 177 проектів (укладено 146 договорів концесії, 31 договір
про спільну діяльність).
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На 1 серпня 2016 р. на засадах ДПП реалізуються 185 проектів (укладено 153 договорів концесії, 31 договір про спільну
діяльність, 1 договір державно-приватного партнерства).
Зазначені проекти реалізуються в наступних сферах господарської діяльності: оброблення відходів (112 проектів, що
становить 60,5 % від загальної кількості); збір, очищення та
розподілення води (37 проектів, що становить 20 % від загальної кількості); будівництво та/або експлуатація автострад,
доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і
річкових портів та їх інфраструктури (16 проектів, що становить 8,7 % від загальної кількості); виробництво, транспортування і постачання тепла (6 проектів, що становить 3,2 % від
загальної кількості); виробництво, розподілення та постачання електричної енергії (5 проектів, що становить 2,7 % від
загальної кількості); управління нерухомістю (2 проекти, що
становить 1,1 % від загальної кількості); пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування (1 проект, що становить 0,5 % від загальної кількості); туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт (1 проект, що становить 0,5 % від
загальної кількості); інші (5 проектів, що становить 2,8 % від
загальної кількості).
За інформацією місцевих органів виконавчої влади за І півріччя 2016 р., Київською облдержадміністрацією протягом
2016 р. на території області було укладено 9 договорів концесії та 1 договір державно-приватного партнерства в таких
сферах: очищення та розподілення води – 9, інші – 1.
Запорізькою облдержадміністрацією припинено реалізацію 1 проекту (концесія) в сфері збору, очищення та розподілення води.
Хмельницькою облдержадміністрацією припинено реалізацію 1 проекту (концесія) в сфері збору, очищення та розподілення води [111].
Попри поодиноку практику ДПП у сфері охорони здоров’я, не можна стверджувати, що цей метод не підходить для
України. Це означає лише, що відсутні механізми усунення
перешкод і шляхи вдосконалення комунікацій у площині
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змісту і зв’язків ДПП. Жоден із названих сучасних підходів не
розкриває у повній мірі механізм ДПП у політиці здоров’язбереження. Тому, на нашу думку, виникає необхідність уточнення його ролі для галузі.
ДПП формує підґрунтя для спільної відповідальності держави, громади і бізнесу за розвиток секторів, що мають пріоритетне значення. Механізм ДПП відображає роль держави, державного впливу на розвиток системи громадського здоров’я.
Практика використання механізму ДПП у зарубіжних
країнах демонструє його значний потенціал. Зокрема, застосування ДПП передбачено як невід’ємну умову успішної реалізації проектів здоров’язбережного значення. Можна виділити низку моделей ДПП залежно від способу фінансування,
виду проектів, комплексу обов’язків їх виконавців та різних
варіантів їх співвідношення (фінансування, проектування,
будівництва, експлуатація і тимчасове володіння активами),
регулювання відносин власності в межах ДПП, що позначається на змісті угоди ДПП, зобов’язаннях їх сторін, визначення долі об’єкта ДПП після припинення відносин партнерства
[618, 540, 755, 718, 792, 742, 922, 721, 564, 563, 643, 900, 715, 685,
с. 1-14; 804] (табл. 1).
Зауважимо, що секторальна структура застосування проектів ДПП серед країн світу відрізняється дуже суттєво.
Аналіз досвіду ініціювання та реалізації проектів на засадах
ДПП у контексті політики здоров’язбереження свідчить, що
приватний сектор активно залучається до всіх сфер економіки, існує правове забезпечення прав та інтересів інвесторів,
задіяні страхові механізми, забезпечується не тільки політична послідовность у сфері забезпечення повноцінного функціонування ДПП, а й підтримуються інновації, що суттєво
підвищує конкурентоспроможність господарюючих акторів.
Залучення приватного сектора до політики здоров’язбереження дозволяє здійснювати програми інформування для
залучення зацікавлених сторін та забезпечити прозорість і
підзвітність у проведенні реформ; розробляти та впроваджувати політичні, нормативні та інституційні реформи; новаторські проекти та угоди; розвивати потенціал уряду в про440
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ектуванні та виконанні домовленостей щодо приватної
інфраструктури та регулюванні приватних постачальників
послуг; поширювати нові практики; поліпшувати кредитоспроможність субнаціональних утворень.
Таблиця 1
Моделі державно-приватного партнерства
у системі громадського здоров’я за способом фінансування
і формами утворення
Цілі, стратегія,
програма
партнерства

Основні
гравці

Залучені
країни
3

Модель
партнерства

1

2

Програма спрямована
на:
– будівництво об’єктів;
– забезпечення
медичним
обладнанням;
– витрати на медичні
матеріали;
– надання медичних
послуг;
– проведення навчальних курсів для акторів
різних рівнів;
– організацію і
проведення
конференцій;
– підготовку наукових
публікацій

Global Health
Group PSHi
(Private Integrated
Partnership (PPIP)
model) Kaiser
Permanente, UCSF
Division of
Preventive
Medicine & Public
Health and the UC
Berkeley School of
Public Health

Латинська
Америка,
Лесото,
Африка,
Велика
Британія

Є формою довгострокового контракту
між урядом і приватними юридичними особами, за умовами якого
сторони спільно інвестують систему державних послуг.
Завдяки цій домовленості приватний сектор бере на себе значні
фінансові, технічні та
операційні ризики і
несе відповідальність
за їх результати

4

mHealth – додатки
(датчики, алгоритми
штучного інтелекту)
призначені для віддаленого нагляду за пацієнтом і зв’язку з ним

PricewaterhouseC
oopers (PwC) –
міжнародна мережа компаній, що
пропонує професійні послуги у
сфері консалтингу та аудиту

Китай / Гонконг / Сінгапур, США,
Нідерланди,
Іспанія,
Африка,
Швеція,
Швейцарія,
Франція,
Фінляндія,
Австралія,
Німеччина
Австрія,
Греція, Індія,
Бельгія,
Канада,
Об’єднане
Королівство
Шерідан,
Мексика

Економна
бізнесмодель – забезпечує
процес прийняття та
реалізації
управлінських рішень у галузі
інноваційної політики.
Мобільні технології та
сервіси допомагають
людині слідкувати за
станом здоров’я у будьякий час у будь-якому
місці за невеликі витрати
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1

2

«My Health Record»
Pharma and Med
(MyHR) – національна Device companies
цифрова система для
здоров’я, яка збирає і
зберігає дані про стан
здоров’я людини: алергія, патології, група
крові, хронічні захворювання тощо
Національна стратегія
Китаю

3
Австралія

Private Equity (PE) Китай
and Venture
Capital (VC)

4
Тристороння
угода
про співробітництво:
пацієнт, провайдер, що
надає цифрову послугу
та медичний персонал

Модель M&A activity
(клас економічних процесів укрупнення бізнесу і капіталу, що відбуваються на макро- і
мікроекономічному рівнях, в результаті яких
на ринку з’являються
більші
компанії).
Грунтується на дуже великих інвестиціях в
галузь охорони здоров’я

The new ten-year
Держава, приват- Тайвань
«Long-term Care Plan
ний сектор
2.0» – програма догляду за інвалідами, людьми похилого віку та
людьми з проявами
легкої деменції

Довгострокові угоди з
постачальниками сировини та робочої сили

Integrated Health and
Safety – програма профілактики, діагностики та лікування; техніки безпеки, виробничої санітарії і безпеки
життєдіяльності

Нова
Зеландія

Модель
взаємодії
регіональної влади та
бізнес-спільноти.
Ініціаторами співпраці
можуть стати як роботодавці, так і держава

Малайзія

Модель розвитку економічного зростання
через розвиток оздоровчого туристичного бізнесу

Taiwan’s Delta
Тайвань,
Electronics, OpСША
tovue, Swissray
Global Healthcare
Holding,
Hon Hai Precision
Industry (also
known as Foxconn
Technology
Group),
Soundhawk

Модель
поєднання
сильного технологічного сектора і системи
охорони здоров’я із залученням приватних
інвестицій в акціонерний капітал каналу. Ці
учасники ринку можуть
також вдатися до стратегічних альянсів, злиттів і поглинань, щоб
поглибити позиції на
ринку охорони здоров’я

Держава

«Spa Capital of Asia»
The Government’s
або The Global Wellness registered organiTourism
sation, Malaysia
Healthcare Travel
Council (MHTC)
Medical device and
healthcare IoT (Internet
of Things) areas – діагностика, розробка і
впровадження низькодозованої рентгенівської системи, цифрових технологій слухових апаратів і допоміжних дивайсів

442

4.3. Формування механізму державно-приватного партнерства у контексті…

1
Програма створення і
розвитку мережі приватних клінік, облаштованих новітніми
медичними технологіями (до 2020 р.)

2

3

4

Metro Pacific
Філіпіни
Investments
Corporation
(MPIC),
De Los Santos
General Hospital
(51%), Asian
Hospital (56.5%)
and Colinas
Verdes Hospital,
Singapore-based
Chandler
Corporation,
QualiMed, United
Laboratories,
Mitsubishi
Corporation
Центральний
Сінгапур
резервний фонд
(Central Provident
Fund), бізнес, благодійні організації

Модель партнерства
заснована на укладенні
довгострокових угод з
іноземними інвесторами, а також злиттія і
поглинання за угодою
M & A (сукупність процесів об’єднання бізнесу (капіталу), в результаті яких на ринку з’являються
укрупнені
компанії
замість
декількох меншого розміру)

Програма запровадження доступного
страхування з розширеним пакетом нових
видів послуг і поліпшення стандартів
обслуговування
клієнтів

Індійські та іноземні страхові
гравці

China (Shanghai) Pilot
Free

Іноземні та вітКитай,
чизняні інвестоВелика
ри. Залучаються
Британія
тільки кваліфіковані постачальники послуг, що
мають досвід
понад 5 років

ДПП слабке, але робляться спроби залучити приватний сектор
до проблем системи
громадського здоров’я,
розробляються
нові
механізми фінансування,
впроваджуються
експериментальні
схеми медичного страхування
Модель ДПП характеризується гнучкістю до
можливих змін та створенням умов для малого і середнього бізнесу,
спрощенням умов реєстрації бізнесу, фінансових і митних процедур

Співробітництво у
напрямку видатків і
фінансування галузі
охорони здоров’я,
запровадження податкових стимулів в рамках Міжнародного
плану зростання (IGS)

Індія

Модель заснована на
гнучких податкових
пільгах і стимулах,
загальному страхуванні, розширенні інвестицій за рахунок покриття витрат, а також злиттів і поглинань за угодою M & A (сукупність
процесів об’єднання
бізнесу (капіталу), в
результаті яких на
ринку
з’являються
укрупнені
компанії
замість декількох меншого розміру)
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У ДПП держава і приватний бізнес переслідують діаметрально протилежні цілі. Так, приватний партнер прагне
одержати максимально можливий прибуток, а держава –
забезпечити надання послуг відповідно до стратегічних пріоритетів. Тому обидві сторони зацікавлені в проведенні
ретельної ідентифікації, аналізі та ефективному розподілі
ризиків.
Механізм реалізації політики здоров’язбереження є одним
з основних елементів та складових політики здоров’язбереження. Зокрема, він спирається на вирішення суперечностей
та вдосконалення процедур реалізації політики здоров’язбереження на міжнародному рівні через інститути та угоди,
через моніторинг та окремі елементи економічного механізму, орієнтовані на конкретну проблематику, наприклад, з
урахуванням декількох зацікавлених сторін міждержавного
рівня, чи на рівні компетенції державних органів, чи недержавних або транснаціональних господарюючих акторів.
Вирішення питань системи громадського здоров’я і реалізація проектів дають можливість виділити моделі ДПП за
цільовим призначенням [654, 655, 930, 931, 591, 593] (табл. 2).
Проведені дослідження дозволяють нам зробити висновок
про доцільність виділення групи проектів глобального приватного партнерства. Процес інтеграції в глобальну економічну систему позначився і на політиці здоров’язбереження.
Ситуація ставить перед нами нові виміри економічної
моральності світового значення. Кожен, незалежно від переконань, розуміє, що сам по собі економічний розвиток і глобалізація втрачають свою цінність, коли у людини немає здоров’я. Проекти здоров’язбережного значення мають фінансову та технічну підтримку, зберігають і відновлюють здоров’я
при одночасному покращенні добробуту і засобів до існування людей, сприяють збереженню крихкої рівноваги між
потребами людини та імперативами навколишнього середовища.
Основні характеристики ГПП включають: можливі стратегії відбору цільових сегментів ринку, істотний потенціал для
доходів і зростання прибутку, досвідчену команду управлін444
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ня з перевіреною успішною репутацією і значним досвідом у
системі громадського здоров’я, фінансову прозорість та
дотримання міжнародно-визнаних принципів корпоративМоделі ДПП у системі громадського здоров’я
за цільовим призначенням
Проблема системи громадського
здоров’я, що потребує
вирішення

Зміст партнерства, його
механізм та вплив на систему
громадського здоров’я

Таблиця 2

Модель
партнерства
та залучені
актори

1

2

3

1. Старіння населення і зростаючий середній клас. За даними ООН, населення світу збільшиться на один мільярд осіб до
2025 р. Із цього мільярда 300 мільйонів будуть люди у віці 65 років
або старше, тож тривалість життя
по всьому світу продовжує зростати.
У той же час країни, що розвиваються, відчувають значне зростання їх середнього класу. За
оцінками Інституту Брукінгса,
65% населення Земної кулі буде
середнім класом до 2030 р.
Прискорений процес урбанізації,
комфорт і малорухливий спосіб
життя неминуче призводять до
збільшення числа випадків ожиріння, діабету, інших хронічних
захворювань. Ці демографічні
зміни не будуть однаково рівномірно розподілені по всій Земній
кулі. Наприклад, найбільш концентрованими будуть деякі райони Африки (очікується подвоєння до 2050 р.), в той час як населення Європи скорочується

Ці партнерські відносини відкривають новим учасникам
ринку напрями у сфері роздрібної торгівлі, телекомунікації,
формування здорового способу
життя, розширення і перебудови
системи охорони здоров’я.
Партнерство відкривє двері до
багатоканальних надходжень і
залучення нових комерційних
акторів. Водночас уряди отримують доступ до передових технологій і інновацій.
Загальна вигода полягає в економії витрат та кращому результаті для пацієнта-споживача
послуг, в той час коли зміна
демографічної ситуації руйнує
ресурси охорони здоров’я.
Зростання середнього класу
збільшить попит на додаткові
пропозиції у сфері охорони здоров’я. Дивлячись у майбутнє,
необхідно будувати більш ефективні партнерські відносини між
державним і приватним секторами, щоб відповідати цим прогнозам. Кооперації, що в минулому,
здавалося б, відповідали потребам людини, сьогодні, вимагають
зміни технології. Зміна технології
та потреби споживачів будуть
надихати акторів на партнерські
інновації, які змінять традиційне
мислення.
У міру зростання кількості населення, технологічні інновації і

Інновацій на бізнес-модель.
Модель партнерства між
державним і
приватним
секторами з
постійним
залученням
на
ринок
нових акторів, які пропонують
інноваційні
рішення
і
ідеї
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мобільне здоров’я (mHealth) будуть просувати економічно ефективні рішення в охороні здоров’я.
Різного роду технології і використання методів збору інформації і
аналітики дадуть можливість
спостерігати за рівнем ефективності профілактики захворювань.
Ці новації зацікавлять провайдерів, приватний сектор, уряд,
оскільки вони мають велику точність для прогнозування поведінки пацієнта і виявлення та діагностики захворювань на різних
стадіях.
У різних країнах світу актори
будуть
змушені
виходити
виключно з своїх інтересів у вирішенні демографічних проблем.
Успішна і стійка зміна по всій
Земній кулі потребує гнучких і
адаптивних моделей ДПП, щоб
відповідати новій економіці охорони здоров’я
2. Хронічні
захворювання.
Хронічні захворювання і стани
мають високий показник в усьому світі. Старіння населення і
зміни в соціальній поведінці
сприяють постійному зростанню
витрат на вирішення довгострокових проблем зі здоров’ям. Для
багатьох людей хронічні захворювання і депресія є частиною
їхнього життя. Хронічне захворювання триває протягом тривалого
часу і, в більшості випадків, не
може бути вилікуване повністю.
До хронічних захворювань належать діабет, серцеві захворювання, артрит, захворювання нирок,
ВІЛ /СНІД, туберкульоз, захворювання шкіри, розсіяний склероз.
За даними ВООЗ, поширення
хронічних захворювань у країнах, що розвиваються, зросте до
57% до 2020 р.
Підвищення попиту на послуги
системи охорони здоров’я у зв’язку з стрімким збільшенням хронічних захворювань стало серйозною загрозою
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Нові знання генома і молекулярної діагностики, генетичної
інженерії, епігенетики, дослідження структурно-динамічних і
фізико-хімічних властивостей
деяких фармацевтичних сполук,
особливо вивчення цитотоксичної стійкості, пов’язаної з гіпермутабільністю генома – важливі
для кращого розуміння природи
захворювань і розроблення персоналізованих методів лікування.
Такі знання необхідні для діагностики, профілактики і лікування. Нові актори, які з’являються
на ринку охорони здоров’я,
повинні це враховувати. Модель
дає більші можливості для акторів роздрібної торгівлі і маркетинговим компаніям, що займаються популяризацію здорового
способу життя. Їх мета – підвищення доступу до інноваційних
препаратів для хронічних хворих
та забезпечення гарантованого
рівня допомоги.
Важливим у цій моделі є узгодження політичних амбіцій та фі-

Модель
взаємодії
науки і бізнесу. Вимагає
ініціативності від
уряду
у
парт нерстві
з науководос лідними
лабораторіями і інститутами, фармацевтичними компаніями, бізнес-акторами у системі
громадського здоров’я
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Викликає стурбованість і поширення
глобальної
пандемії.
Пандемії останнього десятиліття
наочно продемонстрували швидкість поширення по всій Земній
кулі. Вірус Ебола, атипова пневмонія, Мерс і H1N1 змусили акторів вжити гнучких заходів у галузі охорони здоров’я. Цілком ймовірно, що пандемії виникають
періодично, і з такою ж періодичністю завдають значного руйнування і чинять тиск на систему
охорони здоров’я. Медичні організації у всьому світі повинні
бути готові до співпраці, щоб
швидко стримувати спалахи

нансових можливостей. При
посиленні тиску на соціальну і
медичну системи урядам рекомендовано впроваджувати механізми часткових компенсацій
витрат, зменшення податкового
тягаря та створення сприятливих
умов для співпраці. Актори
повинні бути гнучкими до економічних і геополітичних коливань,
конкуренції, політики ціноутворення, вміти ефективно розподіляти ресурси

3. Збільшення потоків трудової міграції.
Всесвітній економічний форум і
ОЕСР прогнозують для країни
БРІКС, що витрати на охорону
здоров’я протягом наступного
десятиліття зростуть на 117%. У
США між 2010 і 2040 рр. витрати
на охорону здоров’я збільшаться
на $ 3,5 трлн.
Зі зростанням проблем фінансування системи охорони здоров’я зростає і брак людських
ресурсів. Не вистачає кваліфікованих лікарів та медсестер. За
даними ВООЗ, до 2035 р. система
охорони здоров’я у всьому світі
матиме нестачу 12,9 млн фахівців.
Регіональне виснаження людських ресурсів, або «витік мізків»,
– проблема для багатьох країн,
що розвиваються. Країни втрачають медичних працівників, бо
вони користуються великим
попитом на більш прибуткових
ринках

Нове партнерство повинно
забезпечити баланс між розвитком системи управління медичними підрозділами та інтеграцією комплексів обслуговування
пацієнтів з системами автоматизації в медицині та новими
інформаційними технологіями.
Нові технології стали рушійною
силою, що змінює систему охорони здоров’я. Приватний сектор
розглядається як важливий гравець ринку системи охорони здоров’я через його здатність до втілення інновацій і створення
сучасного медичного обладнання. Завдяки чому, є можливість
проводити точні діагностики і
ставити правильні діагнози.
За допомогою повної автоматизації всіх робочих місць, автоматизованої аналітичної обробки
всієї інформації, проведення
сучасних лабораторних досліджень, поступовому переходу з
стаціонарного на амбулаторне
лікування і віддаленому догляду
система охорони здоров’я може
досягти більших результатів у
роботі з пацієнтом. Однак це
можливе лише за умови, що
запроваджені технології будуть
простими в управлінні, безпечними у користуванні для пацієн-

3

бізнесм о д е л ь
оптимізації
людських
ресурсів
у
поєднанні з
запровадженням найсучаснішого
медичного
обладнання
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та і медичного персоналу, дешевими в обслуговуванні.
Мобільні пристрої і додатки
дозволять брати більш активну
участь пацієнта у їхньому власному лікуванні чи оздоровленні.
Пацієнти зможуть стежити за
процесом лікування у домашніх
умовах через пристрої, які передають інформацію по бездротовому каналу від них до лікаря, і
навпаки. Віддалений моніторинг,
телемедицина і мобільні пристрої дозволять знизити навантаження на системи охорони здоров’я. За таких інновацій на перший план в медицині виходить
професійний догляд, що може
мати різні варіації залежно від
вирішення проблеми.
Важливим у цій взаємодії є
використання методу аналітики.
Це дає можливість фахівцям
глибше зрозуміти потреби хворих і здорових пацієнтів, заповнити прогалини в організації
догляду, забезпечити індивідуальний підхід до кожного пацієнта і не витрачати зайвий час і
ресурси без необхідності.
Для такої моделі партнерства
характерне запровадження механізмів відшкодування витрат та
заохочення провайдерів за якісну
роботу і високий сервіс, які
постійно вивчають способи обліку ефективності та можливі
шляхи економії при наданні
послуг
4. Збільшення рівня недовіри
споживачів до послуг.
Пацієнти стають все більш
вимогливими до послуг системи
охорони здоров’я, яка повинна
відповідати їх очікуванням.
Недовіра споживачів підсилює
конкуренцію серед гравців.
Споживча недовіра чітко прослідковується на прикладі системи охорони здоров’я, яка залежить від культурних і політичних
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Нові учасники ринку мають ряд
переваг в рамках розширення
простору для партнерства: глобальне охоплення, розуміння клієнтів, прихильність до надійних
брендів.
Нові учасники ринку розглядають свою унікальну перспективу
в якості активних дій для захоплення ринку і хочуть домінувати
над фрагментованим сектором.
Інноваційні технології і зростан-

М о д е л ь
заснована на
конкуренції і
введенні на
ринок нових
гравців, здатних
задовольняти
потреби споживачів. Держава
має
право вибору

4.3. Формування механізму державно-приватного партнерства у контексті…
1

2

3

чинників та економічної потужності.
Кожен споживач своїм вибором,
або не вибором того чи іншого
гравця може створювати ринок
послуг. Ці події створюють нові
економіки охорони здоров’я із
зростаючою глобальною конкуренцією.
При цьому завдання уряду
зменшити витрати, зберегти
якість і розширити доступ до
послуг.
Одночасно з появою нових
гравців на ринку традиційні
гравці, включаючи уряд, повинні
вирішувати, з ким конкурувати, а
з ким співпрацювати.

ня попиту на мобільну охорону
здоров’я розмили межі для продуктів і послуг у сфері охорони
здоров’я. Ринки, що розвиваються, є складними для традиційного
мислення деяких акторів. Такі
гравці мають переваги перед
іншими тому, що вони не обтяжені успадкованою інфраструктурою і більш готові прийняти
інновації.
Уряди змушені розширити
спектр послуг в системі охорони
здоров’я за рахунок нетрадиційних партнерств, які забезпечують
доступність, високу якість послуг
для здоров’я і попит на них.
Сьогоднішній пацієнт очікує від
урядів, що результати і якість
послуг будуть відповідати ціні.
Такий підхід повинен понизити
рівень недовіри споживачів до
якості послуг.
Із залученням нових гравців
ринку ключовим моментом і
гарантією прозорого партнерства
є встановлення суворого нагляду
за їх діяльністю через визначені
правові механізми і дотримання
умов партнерства, які одночасно
стимулюють акторів до інновації
і захищають права пацієнта-споживача

з ким конкурувати а з
ким співпрацювати

5. Вимогливі споживачі відкривають двері на ринок для
нових учасників партнерства.
Споживачі користуються безпрецедентним доступом до інформації про своє здоров’я. Зростаюча
позиція пацієнта як споживача
вимагає створення нових глобальних ринків і інформування
про нові моделі догляду.
Пацієнти вимагають зручного і
швидкого доступу в процесі індивідуального обслуговування.
Моніторинг потреб PwC показав, що одні споживачі бажають
отримувати нескладні процедурні послуги в аптеках або спеціальних медичних мініпунктах; інші
виявили бажання вільного досту-

Виникає необхідність залучення фахівців-експертів, які мають
специфічні знання у інших галузях.
Приватний сектор має ресурси
та інноваційні технології для
задоволення споживачів. Гравці
можуть інвестувати в ідеї пристосовуватися задля задоволення
потреб споживачів.
Послуги mHealth замінять візити медичного персоналу і лікарів.
Бездротова технологія дозволить
поліпшити доступ до служб охорони здоров’я для людей в усьому світі.
Належні організація, обсяги і
якість обслуговування пацієнтів
завдяки mHealth дають зрозуміти

Модель
партнерства
орієнтована
на індивідуальні потреби споживача послуг
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пу до ренгенівських послуг і
послуг МРТ в громадських місцях; за допомогою моніторингу
бездротової мережі проходити
медичні огляди та проводити
хіміотерапію у домашніх умовах;
робити замовлення для електрокардіограм, кардіостимуляторів
або дефібриляторів, які зазвичай
вимагають очного візиту, за допомогою мобільного телефону і по
бездротовому каналу звернення
до лікаря

користувачеві, що його здоров’ям
можна управляти за допомогою
персональних пристороїв, і згодом вони будуть очікувати від
системи охорони здоров’я нових і
нових інноваційних впроваджень.
А це знову буде чинити тиск на
слабкі місця системи охорони
здоров’я.
Таким чином, вимагаючи розширення спектра нових послуг
на постійно зростаючому глобальному ринку охорони здоров’я, пацієнти відкривають двері
для нових гравців з новими ідеями

3

ного врядування, потенціал для високих доходів на вкладений капітал, чітку стратегію виходу для отримання прибутку.
Фундаментальною причиною, яка веде до утворення ГПП,
є усвідомлення окремими акторами небезпек, що загрожують
людству. Здатність акторів відповідати на виклики є унікальною, тому що саме від неї залежить існування самих акторів.
Реалізація цієї здатності можлива за умови функціонування в
організаціях соціальних механізмів, що забезпечують їхнє
виживання. Роль акторів полягає у тому, щоб, проводячи
розумну політику здоров’язбереження, забезпечити стійкий
розвиток суспільства шляхом своєчасного виявлення соціальних потреб населення та вжиття адекватних заходів.
Серед причин слід виділити і те, що актори мають унікальні характеристики, які надають їм переваги у певному
аспекті надання послуг. Іншою засадничою передумовою
формування та поширення практики ГПП була зміна підходу до розуміння функцій урядів, зокрема, усвідомлення
необхідності передачі частини їх приватному сектору як
більш мобільному та ефективному.
Для того, щоб зрозуміти сутність і роль ГПП у політиці
здоров’язбереження, корисним є звернення до проектів [654,
655] (табл. 3).
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Проекти глобального приватного партнерства
Проблема, на
вирішення
якої націлене
партнерство
1. Відсутність
якісних медичних послуг та
доступу до них

2. Зростання
показників
хронічних
захворювань
3. Відсутність
належної
медичної
інфраструктури
4. Зростання
витрат на охорону здоров’я

5. Старіння
населення

Основні
характеристики проекту
проект FEMSA
Comercio
(Мексика) –
спрямований
на покращення рівня обслуговування та
взаємодію
мережі, до якої
входять аптеки, магазини і
лікарні

Партнери

Фармацевтична фірма
проект «Virgin Sanofi/Канада,
SK Telecom
Care» забезпепівденнокочує всі види
рейський безмедичного
дротовий опедогляду.
Проект підтри- ратор зв’язку,
іспанський
мує
оператор
Національна
Telefonica,
служба охоропостачальники
ни здоров’я
послуг –
ВеликобриVISTA,
танії
Axismed
проект «Фітнес
і гарне здоро’вя»: зниження ваги,
запровадження
здорового способу життя,
профілактика
захворювань,
культура вживання «здорової їжі»

Таблиця 3

Модель

Вартість
реалізації
проекту

Нова
глобальна
бізнес-модель
з обмеженими
ресурсами, в
центрі якої –
споживач.
Сторонами є
державні і
приватні
провайдери

$ 8,10 трлн

Компанії, що
спеціалізуються на виготовленні спортивних товарів та
спортивного
харчування

$ 1,49 трлн

Для нових проектів та організації бізнесу новий актор може отримати
$ 9,59 трлн
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ГПП у політиці здоров’язбереження забезпечується також
витратами на: $ 3,1 допоміжні дивайси; $ 48 медичний
туризм; $ 114 альтернативну медицину; $ 8,02 мобільні додатки для здоров’я; $ 595 заходи зниження надмірної ваги; $ 236,5
спортивні товари і одяг; $ 391 глобальний ринок харчування;
$ 78,4 фітнес-промисловість; $ 19,4 телемедицину; $ 43 природні і органічні матеріали для вироблення на їх основі засобів особистої гігієни та побутової хімії; $ 125,1 функціональні
продукти; $ 113,4 виготовлення екологічно чистих продуктів
харчування; $ 109,5 інші витрати [654, 655].
Актори через наявні засоби модифікації політичного дискурсу, економічного стимулювання і заохочення роблять
спроби окреслювати поле здоров’язбережного конфлікту та
спрямовувати його в певне русло. ГПП у політиці здоров’язбереження є засобом управління конфліктною ситуацією, а
політика здоров’язбереження стає зброєю дипломатії внаслідок змін у практиці ГПП.
Узагальнення світового досвіду дає змогу виокремити
позитивні перспективи для акторів-новачків. Так, різні модифікації державно-приватного партнерства (ДПП) можуть
виникати швидше у країнах з економікою, що розвивається,
ніж у розвинених країнах, де система охорони здоров’я є
більш сталою і систематизованою. У «стресових» умовах
актор-новачок може швидше впоратися з проблемою і взяти
правильний вектор. Це дає шанс спробувати себе у ДПП на
різних рівнях, стати здоров’язбережним спікером, випробувати інновацію і запустити її на ринок у сприятливих умовах,
швидко приймати правильні рішення. Такі країни більш
«чутливі» до перетворень, сприйнятливиши до запроваджень інновацій і легко можуть експериментувати з ДПП та
вибирати різні комбінації моделей, виступати в якості каталізатора для нових ринкових можливостей.
Світовою практикою напрацьовані певні рекомендації для
акторів, що залучаються до ДПП [654, 655] (табл. 4).
Зарубіжний досвід показує, що моделі ДПП мають свої
варіації як суто в галузі охорони здоров’я і медицини, так і в
системі громадського здоров’я, що зосереджена на професій452
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Таблиця 4
Рекомендації для акторів, що залучаються до ДПП
Що це означає
для акторів ДПП: нові
учасники ринку
– побудова механізму електронної довіри. Нові учасники ринку повинні усвідомлювати три головні
цілі, що їх поєднують:
створення єдиного інформаційного простору, забезпечення
сприятливих
умов для введення інвестицій та впровадження
інновацій у розвиток
інформаційних технологій, всеосяжне охоплення
інформаційними технологіями галузі охорони здоров’я на всіх рівнях, що
сприятиме підвищенню
рівня життя і якості
послуг;
– пошук надійних і професійних партнерів. Співпрацюючи з фахівцями охорони здоров’я, провайдерам різних рівнів необхідно оточувати себе однодумцями, які переконані,
що ключем до суспільного
прогресу є збереження
здоров’я;
– розуміння локальної ідентичності громади. Актори
повинні враховувати історичні особливості, проблеми, місцеві звичаї і специфіку кожної країни, на
ринок якої вони націлені;
– ретельне тестування
ринків. Необхідно визначитися з маркетинговою
стратегією проникнення
на ринок з новим товаром.
Доцільно використовувати інструменти моделювання

Що це означає
для кожного окремого
актора ДПП: недержавні
і державні актори

Що це означає
для бізнесу: здоровий
спосіб життя/медицина,
біофармацевтична
і медико-технічна
індустрія

– вибирайте партнерів
мудро. Ведення бізнесу з
актором, який має гарну
репутацію, дає можливість
створити стійкі відносини
і приймати правильні
рішення, які відповідатимуть політиці і бізнес цілям;
– будьте відкриті для
інновацій. Нові актори в
нових умовах здатні зробити виклик навіть найсильнішим акторам, кинути виклик статус-кво, йти
врозріз з напрацьованою
практикою;
Розрахуйте бізнес-план і
економічні
показники,
оцініть
можливості,
вивчіть ринок конкуренції. Стратегія повинна
бути заснована на доказах,
з яких робляться правильні рішення, навіть якщо
вони суперечать традиціям;
– проводьте економічний
аналіз. Відстежуйте появу
нових гравців і слідкуйте
за активністю сильних і
слабких акторів. Залучення нового гравця або
поява нового продукту –
це початок процесу, який
може бути продовжений,
змінений або припинений

– розвиток партнерських
відносин. Акторам потрібно співпрацювати з новими учасниками для вирішення важливих соціальних завдань. Така співпраця доповнюється появою
різноманітних інноваційних бізнес-моделей, які
повинні сприяти залученню підприємців, капіталів
і виховувати талановитих
управлінців;
– розуміння цінності інноваційних продуктів. Від
акторів споживач очікує
рішень, які будуть втілені
у мобільних пристроях,
електронних
додатках,
будуть економічно доступними і легкими у
використанні. Інноваційний продукт повинен
мати цінність, що виражається у його користі для
здоров’я споживача;
– вихід за межі лікування.
Більшість акторів відходять від виробництва суто
медичних продуктів до
продуктів, які підтримують і покращують здоров’я. Це дає змогу акторам зрозуміти, яку роль
вони відіграють у грі і
наскільки їх допомога є
ефективною
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ному догляді, реабілітації, профілактиці і запровадженні здорового способу життя.
Кожна модель ДПП змінюється і пристосовується до різного роду зовнішніх і внутрішніх чинників. Діяльність акторів
переплітається, постійно створюючи нові моделі ДПП з новими учасниками і новими ринками з різними рівнями конкуренції. Більшість акторів використовують методи моделювання і прогнозування для того, щоб вчасно прореагувати на
проблему і завчасно знайти її правильне рішення.
Копіювання ж Україною конкретних зарубіжних моделей
ДПП для політики здоров’язбереження не є перспективним,
позаяк відсутні передумови для їх ефективного впровадження. Можливий варіант стрімкої модернізації класичної моделі, адаптуючись до викликів сьогодення та стрімкого інноваційного розвитку. Необхідно побудувати стратегічну парадигму формування взаємовідносин держави та бізнесу, а
також враховувати позицію громадянина, адже він у такій
моделі уже не виключно споживач соціальних благ, а й їх
виробник, надавач.
На відміну від існуючих у науковій літературі пропозицій
моделей ДПП, які включають виключно державу і бізнес,
окрім поодиноких пропозицій залучення освіти і науки, ми
пропонуємо дещо ширшу модель ДПП, в якій залучається
широке коло суб’єктів (табл. 5). В цій моделі окреслюється
Таблиця 5
Держава
Центральні органи виконавчої влади
Великий бізнес
Малий бізнес і середній бізнес
громадволонтерські об’єдство
нання

релігійні
організації

органи
органи
міжнародпублічномісцевого
ні органіго адмісамоврязації
ніструвандування
ня
громадяни
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перспектива творення моделі соціальної держави, яка активізує, стимулює, заохочує позадержавні інститути, утверджує
субсидіарність, звужуючи при цьому функції держави.
Застосування такої моделі ДПП в Україні повинно здійснюватися з метою розвитку соціально-медичної сфери і політики здоров’язбереження поряд із моделлю державного фінансування, яка характеризується обмеженістю бюджетних
ресурсів і залежить від історичних та інституціональних умов
нашої країни.
Така модель, на нашу думку, найповніше розкриває громадянське суспільство і визначає важливу роль громадян у
ньому. Громадянське суспільство є політичним, оскільки
таким є сам громадянин як свідомий суб’єкт політичних відносин і політичний актор.
Це сфера самореалізації громадян, свідомих своїх політичних інтересів і потреб, що взаємно корелюються, і потребують для цього легітимного і легального політичного інституту – держави [182, с. 380]. Це суспільство рівноправних громадян із високим рівнем економічних, соціальних, політичних,
культурних і моральних показників, яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради спільного блага, утворює
розвинуті політико-правові відносини [78, с. 35]. Участь громадян у політиці здоров’язбереження не може бути виключенням.
Існує точка зору, що задля повноцінної життєдіяльності
громадянського суспільства і налагодження його взаємодії з
державою необхідно виконати три основні умови: 1) створення його розгалуженої інституціональної інфраструктури;
2) розвиток самоорганізаційного потенціалу громад; 3) законодавче врегулювання відносин з державою.
Перша з названих умов пов’язана зі створенням розгалуженої, багатоаспектної мережі різноманітних форм асоціативного життя, волевиявлення і формування громадської
думки, забезпечених певною інфраструктурою й автономних
стосовно держави. Забезпечення другої умови життєдіяльності громадянського суспільства потребує цілеспрямованої
підтримки лідерів громадськості. Без них осередки громадян455
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ського суспільства, як правило, не виникають. Третя умова –
законодавче врегулювання відносин суспільства з державою –
передбачає, що осередками зміцнення громадянськості
можуть стати благодійні організації, фонди, товариства,
меценати і волонтерський рух [77, с. 99-100].
Тож це підтверджує реальність, а у майбутньому і дієвість
запропонованої нами моделі. Адже громадянам під силу
налагодити здоров’язбережний діалог на всіх рівнях.
Для такої моделі ДПП політики здоров’язбереження на
початкових етапах можна визначити переваги і недоліки
(табл. 6).
Державно-приватне партнерство у політиці здоров’язбереження – це здатність об’єднати найкращі якості сторін, ефективно використовувати ресурси, залучати можливості і досвід
держави та приватного партнера з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку.
ДПП у політиці здоров’язбереження слід розглядати як
трирівневу модель співпраці, де на першому рівні – держава,
на другому рівні – бізнес, на третьому – громадські організації, волонтери, що взаємодіють у різних формах.
Позитивно вплинути на розвиток ДПП у політиці здоров’язбереження перш за все повинні: інвестиційна політика
уряду при орієнтації на світову практику впровадження
ДПП; гнучка система кредитів і пільг для акторів, що працюють у напрямі здоров’язбереження; укладання довгострокових угод з прозорою процедурою тендеру і залучення іноземних гравців до впровадження інноваційних розробок здоров’язбережного напряму; розподіл ризиків.
У найкоротший час необхідно створити ефективні стосунки з найбільш активними соціальними групами, визначити й
мотивувати соціальний суб’єкт модернізації, яким в Україні
може виступати інтелігенція. Відповідно є потреба у підвищенні з боку влади ступеня довіри до цієї категорії населення, всебічному сприянні формуванню інтелектуальної еліти
суспільства. Варто забезпечити на державному рівні постійну
увагу до настроїв в інтелектуальному та студентському середовищі. Влада не лише повинна постійно демонструвати, а й
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Таблиця 6
Переваги і недоліки моделі ДПП (за суб’єктами участі)
Переваги моделі ДПП

Недоліки моделі ДПП

– залучення широкого кола акторів до
формування
політики
здоров’язбереження;
– позитивний результат залежить від
партнерства тріади акторів: бізнесу,
науки і освіти;
– визначення
цілей
системи
громадського здоров’я;
– зниження навантаження на державний та місцеві бюджети у частині фінансування витрат на охорону здоров’я у
тому числі заходи здоров’язбереження;
– спрямування вивільнених ресурсів
на стратегічні пріорітети у політиці
здоров’язбереження;
– прискорення
розвитку
інфраструктури системи охорони здоров’я;
– підвищення якості та розширення
спектра медичних і здоров’язбережних
послуг;
– зменшення витоку професійних
медичних кадрів;
– розподіл ризиків діяльності між
акторами,
наявність
державних
гарантій;
– вплив на державну політику
здоров’язбереження;
– організація і проведення освітніх і
комунікаційних заходів, спрямованих на
запровадження
здорового
способу
життя, вироблення здорової поведінки і
збереження
навколишнього
середовища;
– переорієнтація служб охорони
здоров’я;
– зміцнення спроможності громадян
формувати активну позицію у політиці
здоров’язбереження;
– можливість створювати нові закони і
нормативні акти, спрямовані на сприяння розвитку політики здоров’язбереження;
– формування активних партнерських
відносин з іноземними акторами, залучення інвесторів тощо.

– не визнання цінності здоров’я людини як невідємного суспільного блага та
проблем глобального масштабу, що
йому загрожують;
– відсутність у суспільстві чіткого
визначення ідеології партерства у державній політиці здоров’язбереження;
– високий рівень недовіри акторів
один до одного;
– корупція і бюрократизм в галузі
охорони здоров’я і державному апараті;
– відсутність послідовності реформи в
галузі охорони здоров’я і постійна зміна
керівництва галузевого міністерства;
– неналежна законодавча база у
питаннях ДПП в галузі охорони здоров’я
і політиці здоров’язбереження;
– дефіцит коштів та неефективність їх
витрачання;
– відсутність ефективних механізмів
державної підтримки ДПП, гарантій і
пільг для акторів.
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практично підтверджувати підтримку цих груп населення,
шукати нові форми взаємодії з ними як з основним «актором», провідною силою модернізаційного процесу.
З усіх видів інвестицій в людський капітал найбільш важливими є вкладення в здоров’я та освіту, а поєднання концепції людського капіталу з концепцією здоров’язбережння у
новій інтерпретації змусить поглянути на вирішення актуальних суспільних проблем під кутом якісно нових змін.
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Соціальна держава являє собою таку модель організації
публічної влади, яка реалізована у XXI столітті для підтримання миру, соціальної солідарності та взаємної відповідальності влади, бізнесу і громадянського суспільства. Основою
такої солідарності є суспільний діалог і компроміс, тобто
здатність держави і громадян до узгодження своїх інтересів
для досягнення суспільного блага, яким є економічне зростання, соціальна справедливість, культурний і духовний розвиток, демократичні гуманістичні цінності, життя і здоров’я
людини.
Події та явища, що відбуваються на глобальному рівні,
значною мірою визначають процеси, які впливають на здоров’я людини. Нині існує великий ризик недооцінки масштабів впливу різноманітних космічних і геологічних процесів, техногенних чинників на глобальну зміну клімату на
Землі. Накопичилася величезна кількість загальновідомих і
маловідомих світовій громадськості фактів, що свідчать про
зміни на планеті, які відбулися у відносно короткий проміжок часу і масштаби яких, безумовно, перевищують середньостатистичну тривалість «політичного життя» тих осіб, які
сьогодні приймають рішення щодо долі країн та безпеки
всього людства.
Політичний інтерес до здоров’язбереження цілком закономірний, однак до кінця не усвідомлений суспільством. На
процес формування цінності здоров’я мали вплив політичні
й культурно-релігійні чинники. Здоров’я людини можна розглядати крізь призму гуманістичних цінностей. Гуманізм –
поняття інтегративне, його ядром є людина. Проблема взаємовідносин індивід – суспільство є центральною в цьому
визначенні й у цьому світогляді.
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Ідеологія, покладена в основу діяльності Української держави, позбавлена здоров’язбережних складових. Тому і
загальні показники стану здоров’я населення України погіршуються з кожним роком. Соціальна функція держави не
спрямована на мінімізацію відмінностей в доступі громадян
до суспільних благ і не забезпечує стабільність (самозбереження) соціуму. Пріоритетні напрями соціальної політики –
медицина, сфера обслуговування і догляд, система громадського здоров’я, медичне страхування, підтримка здоров’я
сім’ї, максимальне збереження фізичного, інтелектуального,
духовно-етичного і культурного потенціалу країни – вимагають пильної уваги та великих зусиль як держави, так і громадянського суспільства.
Створення теоретичного фундаменту дослідження формування державної політики здоров’язбереження актуалізує
потребу уточнення термінів і визначень, які є засадничими у
сферах, дотичних до проблем здоров’я та підготовки людини
до здорового способу життя задля здоров’язбереження.
Найбільше опрацьовано дане поняття фахівцями медичної,
педагогічної і валеологічної галузей, що суттєво ускладнює
процес реалізації цієї політики, позаяк їх основні ідеї і погляди не мають політико-правового втілення. Більшість науковців не проводять паралелі між галуззю охорони здоров’я як
сферою діяльності і системою громадського здоров’я з її здоров’язбережними складовими.
Дещо інші позиції у зарубіжних дослідників. В їх концепціях здоров’я – це продукція із соціальним, економічним і
політичним контекстом. Політика здоров’язбереження
передбачає як індивідуальний, так і колективний підхід,
грунтується на екозберігаючих складових, відкрита для акторів усіх рівнів, має наукове підгрунтя, поширює ідеологію
здоров’язбереження через освіту.
Пропозиція запровадження концепції здоров’язбереження, в основі якої буде не лише хвора, а й здорова людина,
зумовлена тим, що наразі важливе зміщення акцентів від процесів лікування і заліковування на профілактику і попередження хвороби.
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Метою державної політики здоров’язбереження є створення умов для збереження і зміцнення здоров’я людини як найвищої соціальної цінності, а також підвищення рівня фізичного, духовного здоров’я, психологічного та соціального благополуччя шляхом пріоритетності здорового способу життя
як основного чинника відновлення здоров’я, його збереження та зміцнення.
В основі такої політики – науковий підхід, принцип «здоров’язбереження у всіх політиках», орієнтація на здорову
людину, доступність профілактичних заходів, об’єктивність,
спільна відповідальність, дотримання і виконання оздоровчих заходів протягом усього життя, спільна цінність здоров’я,
реалізація внутрішньої гармонії фізичного, духовного, психічного стану людини, спрямованість на комплексну оцінку
резервних можливостей організму здорової людини, поступовість, економічна доцільність, координація, партнерство,
новий гуманізм.
Державну політику здоров’язбереження слід розуміти як
систему принципів та напрямів діяльності держави у сфері
збереження і зміцнення здоров’я та забезпечення безпеки
України. Політика здоров’язбереження є складовою державної політики громадського здоров’я.
Запровадження політики здоров’язбереження дає можливість сформувати новітнє світобачення, що зміщує центр
уваги на гармонію людини, довкілля та соціуму шляхом формулювання нової місії людини – бути здоровою, а відтак щасливою та успішною.
Політика здоров’язбереження має спиратися на європейську людиноцентричну систему цінностей. Важливою метою
політики здоров’язбереження є здорова людина. Концепція
здорової людини включає, по-перше, розуміння людиною
соціальної цінності здоров’я, фізичного, духовного і соціального благополуччя, що забезпечує повноцінне виконання
трудових, психічних і біологічних функцій при максимальній тривалості життя, а також нерозривного зв’язку з природою; по-друге, світоглядну орієнтацію людини, усвідомлення
нею своєї ролі й значення для держави і суспільства. У цьому
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сенсі капітал здоров’я справляє потужній вплив на продуктивність праці і відповідно на динаміку соціально-економічного розвитку держави.
Рентабельність інвестицій у соціальний і людський капітал набагато вища порівняно з інвестиціями у виробничий
капітал. Досвід зарубіжних країн підтверджує, що ставка на
інвестиції в здоров’я є найбільш ефективною стратегією економічного розквіту (Еквадор, Велика Британія, деякі інші
країни Західної Європи).
Незважаючи на серйозні відмінності, зумовлені історичними, національними і географічними чинниками, нормативно-правові акти багатьох країн мають спільні риси: встановлюють зобов’язання держави щодо проведення соціальної
політики, захисту інтересів інвалідів, малозабезпечених, пенсіонерів, дітей (країни Центральної Америки).
Країни Західної Європи досягли значних успіхів у соціально-економічній сфері, нормалізації здоров’язбережних відносин між роботодавцями, з одного боку, і профспілками та
найманими працівниками – з іншого.
У країнах Південної Америки на законодавчому рівні зафіксовані нові підходи до проблеми профілактики захворювань, збереження і зміцнення здоров’я, реабілітації і догляду.
Світовий досвід має низку прикладів як успішних, так і
невдалих спроб запровадження політики здоров’язбереження. Ефективність політики здоров’язбереження визначається
двома чинниками: 1) відповідністю обраної моделі географічним та демографічним умовам і потребам населення,
особливостям державного устрою, політичної практики;
2) розробкою національних програм і стратегій на тривалі
періоди, врахуванням аналітичних даних, прогнозів на майбутнє.
Детальний огляд реформ у сфері здоров’язбереження у
зарубіжних країнах дає підстави виділити основні тенденції:
– переосмислення цінності здоров’я людини, розуміння
людського капіталу як сформованого або розвиненого у
результаті інвестицій і накопиченого людьми (людиною) певного запасу здоров’я і знань про нього;
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– визначення ролі держави у зміцненні системи
громадського здоров’я;
– децентралізація функцій, повноважень та ресурсів
здоров’язбережної політики;
– формування особистості, соціально адаптованої до
сучасних умов суспільного розвитку, здатної функціонувати
у світі складних технологій;
– реформування змісту освіти шляхом запровадження
інтегрованих та спеціалізованих навчальних програм
здоров’язбережного змісту;
– поєднання різних моделей державно-приватного
партнерства;
– вихід на нові ринки і розвиток зв’язку наука-бізнес-промисловість.
Ініціатори реформ системи громадського здоров’я ставили
перед собою низку завдань: налагодити здоров’язбережний
діалог між владою і громадянами і знизити недовіру до
уряду; покращити рівень і якість надання послуг; мінімізувати витрати; поступово перейти від системи стаціонарного на
амбулаторне лікування; впровадити різні системи догляду, в
тому числі електронного; постійно проводити профілактичні заходи; турбуватися про здоров’я здорових людей.
Глобалізаційні процеси зумовили появу постмодерністських підходів до тлумачення ролі й значення політики здоров’язбереження для сучасної держави: світосистемного ідеологічного, геополітичного, екополітичного, глобального партнерства, які заклали теоретико-методологічну основу розвитку транскордонного співробітництва, особливо в рамках
ЄС, НАФТА, КАРІКОМ, МЕРКОСУР.
У питаннях здоров’язбереження громадяни безпосередньо
наділені правами, які підлягають захисту з боку інститутів
Європейського Союзу та країн-членів, причому особливість
цього зв’язку така, що норми права Європейського Союзу
мають пріоритет щодо законодавства кожної держави –
члена. Тому, хоча здоров’я, як і раніше, вважається питанням,
яке держави-члени вільно можуть вирішувати в рамках міжнародного права, ця свобода водночас обмежена інтересами
інших членів Союзу.
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Підтверджена відповідним політико-правовим забезпеченням імперативність прагнення України до повномасштабної участі в політичному й економічному житті Європи
логічно зумовлена геополітичним розташуванням та історичним розвитком нашої держави. Сприйняття України як партнера, суб’єкта забезпечення безпеки в регіоні детерміноване
також розвитком системи громадського здоров’я з її здоров’язбережними складовими.
Проблемами внутрішньої політики здоров’язбереження в
Україні є: відсутність реакції національної системи охорони
здоров’я на зміну ринково-економічної ситуації в країні;
неналежне кадрове забезпечення галузі охорони здоров’я;
диспропорції у фінансово-організаційній структурі охорони
здоров’я; невідповідність медичних технологій рівню розвитку науки; низька мотивація та недостатнє стимулювання
медичного персоналу; неоднозначні позиції у питанні запровадження страхової медицини; корупція у сфері охорони
здоров’я; відсутність стратегії та послідовності у реалізації
реформ, єдиної політичної волі щодо напрямів і засобів
реформування галузі.
Становлення політики здоров’язбереження в Україні має
три періоди. Перший, з 1991 до 1999 р., характеризується
пострадянським баченням перспектив розвитку галузі охорони здоров’я, застарілою структурою управління й матеріально-технічною базою галузі, відсутністю спроб докорінної
модернізації галузі з використанням сучасних наукових
досягнень. Цей період умовно можна назвати стагнаційним.
Другий, з 2000 до 2013 р., почався із затвердження
Концепції розвитку охорони здоров’я населення України та
схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір» у 2011 р. У деяких наукових
працях обгрунтовуються реформаторські підходи до вирішення проблем галузі, однак вони не підтримані ні владою,
ні політичними партіями і мають суто теоретичний характер.
Галузь зазнала корупції, а зазначені Концепція і Програма
залишилися деклараціями. Це період концептуального
осмислення політики здоров’язбереження.
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Третій період розпочався у 2014 р. (і триває дотепер) з
прийняттям низки нормативних актів і ухваленням урядом
Концепції розвитку системи громадського здоров’я. Цей
документ заклав засади нового світоглядного переосмислення цілей, завдань і параметрів державної політики здоров’язбереження, яка набула людиноцентричного характеру.
Фокус системи охорони здоров’я змістився в бік від політики
лікування до політики зміцнення та збереження здоров’я
людини і суспільства і попередження захворювань. Цей
період можна назвати здоров’яорієнтованим.
У перспективі здоров’язбережний діалог здорова людина –
здорова держава слід будувати на основі взаємодії чотирьох
блоків: особистого духовного і фізичного розвитку людини;
джерел розвитку людини; оцінки сталості й гармонійності
функціонування системи громадського здоров’я; управлінського впливу для визначення та реалізації політики здоров’язбереження.
Соціальне призначення здоров’язбережного підходу –
поліпшення, відновлення та збереження здоров’я здорової
людини. Нове бачення стратегії у галузі громадського здоров’я повинно втілювати механізми і прояви збереження здоров’я, методи його діагностики і прогнозування, а також
корекцію шляхом оптимізації механізмів збереження здоров’я з метою підвищення його рівня, поліпшення якості
життя і соціальної адаптації індивіда. Реалізація здоров’язбережної політики передбачає застосування таких здоров’язбережних технологій: освітніх; безпекожиттєдіяльнісних; соціально-адаптувальних, особистісно-розвивальних, фізкультурно-оздоровчих, лікарсько-оздоровчих, медико-гігієнічних, екологічнозбережних.
Утвердження державної політики здоров’язбереження
через перераховані технології передбачає певні етапи. На
першому етапі (інформаційно-когнітивному) відбувається
концентрація уваги акторів на особливостях організації,
динаміки і формування знань про навколишній світ, про
користь і переваги здорового організму людини. Логічним
завершенням цього етапу є аналіз того, як той чи інший полі465
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тичний діяч сприймає дану політичну проблему, реагує на
розвиток ситуації в системі громадського здоров’я.
Другий (діяльнісно-практичний) етап повинен виявити
рівень практичних навичок застосування відповідних знань і
технологій, забезпечити здоров’язбережний діалог у суспільстві.
Третій (підсумково-результативний) етап полягає в узагальненні політико-соціальних, економічних, медичних
показників та проведенні соціологічних досліджень ефективності політики здоров’язбереження, її впливу на свідомість і
здоров’я громадян.
Четвертий (опосередковано-коригуючий) етап – це правильно організоване і своєчасно забезпечене усунення недоліків у реалізації політики здоров’язбереження чи недоопрацювань на рівні підтримання оптимальних здоров’язбережних умов для розвитку і життєдіяльності людини.
Державно-приватне партнерство у реалізації політики
здоров’язбереження слід розглядати як трирівневу модель
співпраці. Перший рівень – держава, другий – бізнес, третій –
громадські організації, волонтери, що взаємодіють через різні
механізми.
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