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Сучасна Україна сьогодні активно рухається 
вперед, що здійснюється шляхом розро-
блення та впровадження реформ різних 
галузей. Однією з найосновніших реформ, що 
визначає демографічний, соціальний та еко-
номічний потенціал суспільства, є реформа 
охорони здоров’я. Державне управління 
охороною здоров’я має свої особливості. 
Згідно із законодавством України охорона 
здоров’я є одним із пріоритетних напрямів 
державної діяльності. У статті проведено 
загальний аналіз державної політики охо-
рони здоров’я, який дозволив її обґрунтувати 
з позицій системного та функціонального 
підходів. Таким чином, розглядаються окремі 
питання статусу, компетенції та взаємодії 
органів, що здійснюють державну політику 
та управлінську діяльність у сфері охорони 
здоров’я в Україні. У статті розкриваються 
основні повноваження гілок влади – законо-
давчої, виконавчої та судової, а також орга-
нів місцевого самоврядування, внаслідок чого 
визначаються форми та межі їхньої взаємо-
дії. Дослідження зосереджено на системних 
зв’язках, а також названі основні дійові особи 
цих комунікацій. Визначено основні проблеми 
галузі – низький рівень фінансової та матері-
альної підтримки, технічно застаріла інфра-
структура, недосконале управління, відсут-
ність належної мотивації кадрової системи, 
високий рівень корупції у всіх сферах та 
системах охорони здоров’я тощо. Окрес-
лено особливості, зміст та напрями управ-
ління реформою охорони здоров’я України, 
які потребують негайного розвитку орга-
нізаційних, управлінських, політичних та 
правових засад. Запропоновано схематичне 
відображення моделі системного та функці-
онального підходу до державного управління 
процесом реформування галузі. Зроблено 
висновок, що система управлінських та 
організаційних механізмів у галузі охорони 
здоров’я повинна діяти в координації між 
суб’єктами, цілісно та збалансовано на всіх 
рівнях управління для досягнення якісного 
результату охорони здоров’я. Пріорите-
тами функціонування системи мають бути 
вимоги та потреби суспільства в якісній та 
доступній медицині шляхом реалізації пое-
тапних цілей та завдань реформи охорони 
здоров’я.

Ключові слова: державна політика, адміні-
стрування, реформування, система охорони 
здоров’я, системно-функціональний аналіз.

Modern Ukraine is nowadays in active move-
ment, which is carried out by the develop-
ment and implementation of various industries’ 
reforms. One of the most basic, which deter-
mines demographic, social and economic poten-
tial of society, is a health care reform. The State 
Administration of Health Care Activity has its 
own peculiarities. According to the legislation of 
Ukraine, health care is one of the priority direc-
tions of state activity. The article carries out a 
general analysis of the state health policy, which 
allowed its justification from a position of sys-
temic and functional approaches. Thus, separate 
issues of status, competence and interaction of 
bodies that carry out state policy and manage-
ment activities in the field of healthcare in Ukraine 
are considered. The main powers of government 
branches – legislative, executive and judicial, as 
well as local self-government bodies, resulting in 
defined forms and limits of their interaction, are 
disclosed in the article. The publication focuses 
on system connections, as well as main actors 
of these communications are named. The main 
problems of the industry are defined – low level 
of financial and material support, technically 
obsolete infrastructure, imperfect management, 
lack of proper motivation of personnel system, 
high level of corruption in all spheres and links 
of the health care system, etc. The peculiarities, 
content and directions of Ukrainian health care 
reform administration are outlined, which require 
immediate development of organizational, man-
agement, political and legal principles. A sche-
matic reflection of the model of systematic and 
functional approach to public administration of 
industry reform process is proposed. It is con-
cluded that the system of management and orga-
nizational mechanisms in the field of health care 
should act in a coordination among the entities, 
holistically and balanced at all levels of govern-
ment to achieve a quality result of health care. 
The priorities of the system functioning should 
be society’s demands and needs for quality and 
affordable medicine through implementation of 
phased goals and tasks of the health care reform.
Key words: state policy, administration, reform, 
health care system, system-functional analysis.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасні реалії сфери охорони здо-
ров’я, яка й без того має численні проблеми, 
такі як низький рівень фінансового та матері-
ального забезпечення, технічно відстала інф-
раструктура, недосконалий менеджмент, від-
сутність належної системи мотивації кадрів, 
високий рівень корупції у всіх сферах та ланках, 
характеризуються ще й появою загальносві-
тового незвіданого чинника, а саме пандемії 
коронавірусної інфекції. Старі й нові проблеми 

галузі, яка переживає реформування, загос-
трюють потребу швидких та рішучих дій, спря-
мованих уже не лише на реалізацію визначе-
ної стратегії розвитку медичної системи, але 
й на боротьбу за виживання населення зага-
лом. Практика показала, що в цій боротьбі 
держава не спроможна самотужки впоратися 
з визначеною проблемою пандемії, отже, їй 
мають допомогти бізнес, громадські органі-
зації та свідомий підхід громадян. Оскільки 
реформування, як загальновідомо, – це про-
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цес оптимізації, що передбачає вибір найкра-
щого варіанта з числа можливих альтернатив, 
або процес приведення системи в найкращій 
(оптимальний) стан, то актуальним є розгляд 
процесу реформування системи охорони здо-
ров’я через системно-функціональний роз-
поділ функцій і завдань між їх виконавцями та 
відповідальними.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Ми проаналізували роботи науковців, у 
яких започатковано вирішення проблеми орга-
нізаційних заходів держави щодо забезпе-
чення доступної та якісної медичної допомоги 
населенню. Так, принципи управління якістю 
медичних послуг досліджувалися такими вче-
ними, як А.Б. Зіменковський, А.Н. Морозов, 
А.М. Нагорна, А.В. Степаненко, Ю.В. Фломін; 
дослідженню правових та управлінських 
аспектів медичної діяльності присвятили праці 
В.Б. Авер’янов, З.С. Гладун, О.М. Голяченко, 
В.Б. Дейч, О.Л. Корольчук, А.Ф. Мельник, 
Я.Ф. Радиш, І.Я. Сенюта, В.Ю. Стеценко, 
С.Г. Стеценко, Я.Ю. Шегедин; питанням під-
вищення управлінської ролі органів місцевого 
самоврядування присвячує роботу А.В. Шипко; 
особливостям взаємодії управлінських органів 
у сфері охорони здоров’я, їх системності при-
свячують дослідження Г.В. Муляр, Я.Ф. Радиш 
та інші науковці.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Численні доробки 
вітчизняних науковців, що присвячені рефор-
муванню сфери охорони здоров’я, особливо 
в сучасних умовах появи непередбачуваного 
чинника пандемії коронавірусної інфекції, ще 
більше потребують подальшого теоретичного 
та практичного аспекту розвитку публічного 
адміністрування в контексті не лише норма-
тивно-правового та організаційного забезпе-
чення, але й наукового.

Мета статті. На основі викладеного можна 
сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в розгляді загальних засад систем-
но-функціонального розподілу публічного 
адміністрування реформи системи охорони 
здоров’я України щодо визначення її рівнів, 
суб’єктів та зв’язків, мети та завдань медичної 
реформи.

Виклад основного матеріалу. Конституція 
Української держави у ст. 3 визначає, що най-
вищою соціальною цінністю є людина, її життя 
та здоров’я, а також безпека. Підходи до фор-
мування державної політики у сфері охорони 
здоров’я задекларовано в Конституції України 
(ст. ст. 43, 45, 46, 48–50) [1].

Відповідно до підходу колективу авторів [2], 
громадське здоров’я – це комплексна полі-
тична, економічна, соціальна й медична кате-

горія, що інтегрує індивідуальне здоров’я гро-
мадян, зумовлене дією сукупності політичних, 
економічних, соціальних і біологічних чинників, 
визначає демографічний, соціальний, еконо-
мічний потенціал суспільства, є фактором наці-
ональної безпеки та об’єктом соціальної полі-
тики держави. Як зазначають О.О. Дорошенко 
та М.В. Шевченко [3, c. 148], кожна людина 
має природне невід’ємне та непорушне право 
на охорону здоров’я. Державні, громадські та 
інші організації, посадові особи зобов’язані 
забезпечувати пріоритетність охорони здо-
ров’я у своїй діяльності. Задля забезпечення 
соціальних пріоритетів на доступному та якіс-
ному рівні необхідне впорядкування системи 
охорони здоров’я через ефективну політику 
публічного адміністрування.

Відповідно до підходу Я.Ю. Шегедин, сферу 
охорони здоров’я та відповідну державну полі-
тику доцільно розглядати системно і процесу-
ально:

– системно як відкриту, динамічну, складну 
суспільну систему, яку утворюють комплекси 
(підсистеми) «різноманітних державних і 
недержавних органів і організацій, діяльність 
яких здійснюється на основі міжгалузевих від-
носин і спрямована на збереження, зміцнення 
і відновлення здоров’я населення»;

– процесуально в напрямах держав-
но-управлінської діяльності, а саме держав-
ного будівництва, яке охоплює визначення й 
правове закріплення форми державного прав-
ління, 

1) політичного режиму;
2) державно-територіального устрою;
3) основних цілей і функцій держави, їх пріо-

ритетності;
4) розподілу повноважень між гілками та 

вищими органами державної влади;
5) стратегії розвитку держави;
6) структури органів державної влади від-

повідно до функцій держави та її стратегічних 
цілей;

7) формування державної політики з різних 
галузевих напрямів діяльності держави;

8) реалізації державної політики, яка перед-
бачає виконання функцій державного управ-
ління (оперативне й тактичне управління) для 
досягнення визначених цілей держави в пев-
ний період її історичного розвитку.

Згідно з визначенням ВООЗ, система охо-
рони здоров’я – це сукупність усіх організацій, 
інститутів і ресурсів, головною метою яких є 
поліпшення здоров’я нації. Для функціонування 
системи охорони здоров’я необхідні кадрові 
ресурси, фінансові кошти, інформація, устат-
кування й матеріали, транспорт, комунікації, а 
також загальне керування й керівництво [5].
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Відповідно до тлумачення Я.Ф. Радиш 
[6, с. 15], «державна система охорони здо-
ров’я України є складною організаційною соці-
альною функціональною багаторівневою 
ієрархічною керованою системою, діяльність 
якої спрямована на раціональне використання 
наукового і соціально-економічного потен-
ціалу країни; комплексне динамічне спосте-
реження за станом здоров’я людини і всього 
суспільства з метою збереження та розвитку 
фізіологічних і психологічних функцій; опти-
мальної працездатності та соціальної актив-
ності людини за максимальної біологічно мож-
ливої індивідуальної тривалості життя».

Публічне управління в галузі охорони здо-
ров’я визначається державною політикою у 
сфері охорони громадського здоров’я, яка 
зорієнтована на забезпечення рівноправності 
кожної людини та окремих громад у доступі до 
медичного обслуговування [2].

Аналізуючи зміст управління сферою охо-
рони здоров’я, Н.М. Ткачова визначила такі 
підходи [7, с. 85]:

– державне управління охороною здоров’я 
є одночасно механізмом та формою реалізації 
управління суспільством;

– управлінський вплив обов’язково містить 
організаційний компонент у медичному 
закладі, який проявляється у спрямуванні та 
практичному здійсненні взаємодії людей і має 
два зрізи, а саме статичний (структурний) та 
динамічний (функціональний);

– існує поділ медичної сфери як загального 
інституту управління на певну суб’єктну струк-
туру, що складається з органів державного 
управління та бізнесу;

– об’єктами державного управління сфери 
охорони здоров’я є певні суспільні відносини, 
з одного боку, та відносини у самій організа-
ційній системі, тобто відносини між різними 
органами держави, всередині та між самими 
лікувальними установами, з іншого боку.

Також можемо визначити її ключові скла-
дові елементи та характеристики.

1) До основних елементів відносимо керу-
ючу (держава в особі її органів та установ 
основних гілок влади (законодавча – ВРУ, а 
також профільний парламентський Комітет 
з питань здоров’я нації, медичної допомоги 
та медичного страхування, до складу якого 
входять підкомітети з питань медичного 
страхування, охорони здоров’я, фармації та 
фармацевтичної діяльності, сучасних медич-
них технологій та розвитку трансплантології, 
забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із 
ВІЛ/СНІД та іншими соціально небезпечними 
захворюваннями, медичної техніки та медич-
ного страхування, оздоровлення та охорони 

материнства й дитинства, військової меди-
цини, технічного регулювання та стандарти-
зації у сфері охорони здоров’я, профілактики 
онкологічних захворювань та боротьби з ними; 
виконавча – КМУ, МОЗ, Національна служба 
здоров’я України (НСЗУ) та судова гілка, 
органи місцевого самоврядування) на різних 
рівнях системи (міністерський, державний, 
громадський)) та керовану (медична сфера 
з усіма її інфраструктурою, кадрами, техно-
логіями та іншими складовими частинами, 
суспільство, а також, відповідно до вертикалі 
адміністрування, інші структурні одиниці) під-
системи.

2) Наявність прямого зв’язку зверху донизу, 
що в принципі відображає державну політику 
у сфері охорони здоров’я (завдання та цілі 
реформи, а також принципи, функції, меха-
нізми та методи адміністрування); зворотного 
зв’язку (від об’єкта управління (суспільства й 
самої медичної сфери) до суб’єкта управління 
(держави)), що відображає потреби та запити 
суспільства або реакцію (задоволеності, зро-
зумілості) на прийняті управлінські рішення та 
вжиті заходи; інформаційно-комунікативного 
зв’язку (взаємодія органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та інститутів гро-
мадянського суспільства під час вжиття захо-
дів правового, організаційного, інституцій-
ного, кадрового, фінансового, інформаційного 
сприяння розвитку системи).

3) Система є складною та відкритою, має 
функціонувати, враховуючи дію міжнародних 
(політика ВООЗ), політичних, економічних, 
соціальних, біологічних чинників; публічною, 
тобто відкритою і доступною для суспільства, 
а також через наявність громадського суб’єкта 
в системі адміністрування.

Як зазначає О.Л. Корольчук, добре нала-
годжений інформаційно-комунікаційний зв’я-
зок є можливим через технічні та технологічні 
засоби задля не лише покращення функціону-
вання державної системи охорони здоров’я, 
але й підвищення рівня освіченості громадян 
щодо можливостей медичної галузі сьогодні, 
збільшення мотивації людей до піклування про 
власне здоров’я та ведення здорового спо-
собу життя, забезпечення відкритого діалогу 
влади й громади [9].

Актуальним є твердження Г.В. Муляр 
[10, с. 100] щодо того, що система управлін-
ських та організаційних механізмів у сфері охо-
рони здоров’я має діяти узгоджено між суб’єк-
тами, цілісно та збалансовано на всіх рівнях 
управління для досягнення якісного резуль-
тату медичного обслуговування населення. 
Пріоритетним напрямом реалізації цього має 
бути конкретизація нормативно-правових 
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актів, що, з одного боку, чітко окреслюють 
повноваження суб’єкта у сфері охорони здо-
ров’я, а з іншого – регламентують взаємодію 
з іншими органами державної влади, забез-
печують їх узгодженість і дуальність, усувають 
прогалини в законодавстві.

Висновки. Побудова дієвої, прозорої та 
ефективної системи менеджменту галузі охо-
рони здоров’я є можливою через систему 
заходів з удосконалення публічного адміні-
стрування цією сферою шляхом визначення 
рівнів, принципів, методів та функцій управ-
ління, суб’єктів та комунікацій між ними. 
Пріоритетами функціонування системи мають 
бути запити та потреби суспільства на якісну 
та доступну медицину через упровадження 
поетапних цілей та завдань реформи охорони 
здоров’я.
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