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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни “Державна політика в охороні 
здоров’я” розроблена для студентів, які навчаються за спеціальністю 
“Менеджмент організацій” професійного спрямування “Медичний та 
фармацевтичний менеджмент”. Структурно-логічна схема спеціаліза-
ції передбачає вивчення навчальної дисципліни “Державна політика 
в охороні здоров’я” в часі, що передує вивченню інших профілюючих 
навчальних дисциплін.

Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми нав-
чання та поєднує в собі робочу програму курсу, завдання та рекомен-
дації до виконання семестрової контрольної роботи.

Мета курсу: формування сучасних знань з державної соціальної 
політики та політики в галузі охорони здоров’я в умовах суспільних 
трансформацій, а також світової і європейської політики та стратегії 
в галузі охорони здоров’я.

Завданням курсу “Державна політика в охороні здоров’я” є теоре-
тична підготовка студентів з питань:

• основ державної соціальної політики та політики в галузі охо-
рони здоров’я в умовах суспільних трансформацій;

• соціально-медичних проблем стану громадського здоров’я в Ук-
раїні;

• аналітичного підходу до сучасної світової і європейської політи-
ки та стратегії в галузі охорони здоров’я; обґрунтування програм 
стосовно концепцій Всесвітньої організації охорони здоров’я;

• суті державної політики з покращання громадського здоров’я в 
Україні;

• державної політики щодо перебудови медичного забезпечення 
в Україні, а також набуття практичних навичок та вмінь;

• розробки пропозицій (проектів) щодо визначення стратегіч-
них цілей і завдань розвитку галузі охорони здоров’я на основі 
результатів системного аналізу соціально-економічного стану 
розвитку держави;

• з урахуванням особливостей системи охорони здоров’я, вико-
ристання технології типових методів управління, визначення 
технологій управління системою, що є раціональною за ознака-
ми досягнення мети діяльності та застосовуваними ресурсами;

• здійснення планування, організації та контролю виконання за-
вдань державних, регіональних, галузевих (міжгалузевих) про-
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грам і проектів розвитку відповідної території чи галузі, засто-
совуючи різні види планування;

• визначення раціональної структури і збалансованості ресурсів 
закладів охорони здоров’я, їх підрозділів засобами управління 
на принципах раціональної організації праці;

• визначення ефективності діючих форм і методів державного 
правління за результатами аналізу програм розвитку територій, 
галузі, вітчизняного і зарубіжного досвіду їх реалізації в контек-
сті європейської інтеграції, використовуючи методи порівняль-
ного та інституційного аналізу;

• розробки стратегії управління закладу охорони здоров’я.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ДЕРЖАВНА  ПОЛІТИКА  В  ОХОРОНІ  ЗДОРОВ’Я”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Державна політика в галузі охорони 
здоров’я як соціальне явище

1 Концептуальні засади соціального розвитку
2 Основи державної стратегії в галузі охорони здоров’я
3 Основи державної політики в галузі охорони здоров’я
4 Аналіз державної політики в галузі охорони здоров’я
5 Державна політика з охорони здоров’я та шляхи її 

реформування
6 Роль держави та інших суспільних груп у формуванні 

державної політики
Змістовий модуль ІІ. Державна політика та стратегія в 
галузі охорони здоров’я

7 Сучасна державна політики в галузі охорони здоров’я: 
концептуальні основи, законодавство, програми реформ

8 Стратегія управління в галузі охорони здоров’я
9 Міжнародний досвід формування державної політики в 

галузі охорони здоров’я
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ЗМІСТ  
дисципліни  

“ДЕРЖАВНА  ПОЛІТИКА  В  ОХОРОНІ  ЗДОРОВ’Я”

Змістовий модуль І.   Державна політика в галузі охорони 
здоров’я як соціальне явище

Тема 1. Концептуальні засади соціального розвитку
Конституційні засади соціального розвитку, соціальної політики в 

Україні. Охорона здоров’я як складова соціальної політики: сутність, 
мета, умови реалізації. Основні напрями реалізації державної полі-
тики з охорони здоров’я в Україні. Пріоритети здійснення державної 
політики з охорони здоров’я в Україні. Основні принципи державної 
політики в галузі охорони здоров’я. Принципи реалізації державної 
політики з охорони здоров’я в Україні. Соціально-стратифікаційні 
процеси суспільного розвитку та їх вплив на охорону здоров’я. Дер-
жавна політика з охорони здоров’я як чинник формування економіч-
них основ стабільного розвитку.

Література [1; 12; 13]

Тема 2. Основи державної стратегії в галузі охорони здоров’я
Державна політика в галузі охорони здоров’я як соціальне явище. 

Суб’єкти й установи політичного процесу в галузі охорони здоров’я. 
Методологія політичного аналізу в галузі охорони здоров’я.

Література [1; 12; 13]

Тема 3. Основи державної політики в галузі охорони здоров’я
Основні напрями державної політики з охорони здоров’я в Ук-

раїні. Правові засади реформування державної політики з охорони 
здоров’я. Сучасні соціально-демографічні процеси та їх регулюван-
ня.

Література [1; 12; 13]

Тема 4. Аналіз державної політики в галузі охорони здоров’я
Наука про державну політику: базові поняття. Зміст політики: 

проблеми, цілі, інструменти. Державна політика в галузі охорони 
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здоров’я як процес. Етапи аналізу державної політики. Аналіз ефек-
тивності державної політики.

Література [10–12; 14–16]

Тема 5. Державна політика з охорони здоров’я та шляхи  
її реформування

Концепція реформування охорони здоров’я в Україні (2000). Про-
блеми розвитку соціального партнерства в галузі охорони здоров’я. 
Методологія та методичні засоби в управлінні охороною здоров’я, 
системний підхід до управління і реформ в галузі охорони здоров’я.

Література [1; 12; 13]

Тема 6. Роль держави та інших суспільних груп у формуванні 
державної політики

Роль урядових структур усіх рівнів: управління, законодавча та 
нормативна бази, сприяння реалізації політики, фінансовий конт-
роль. Роль центральної виконавчої влади. Роль регіональної вико-
навчої влади. Роль урядових, громадських професійних організацій в 
розробці та реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я.

Література [1–4; 10; 11; 14]

Змістовий модуль ІІ.  Державна політика та стратегія в галузі 
охорони здоров’я

Тема 7. Сучасна державна політика в галузі охорони здоров’я: 
концептуальні основи, законодавство, програми 
реформ

Система охорони здоров’я та її структурні складові. Тенденції 
розвитку і кризові явища в охороні здоров’я, цілі, завдання і хід ре-
алізації реформ державної політики в охороні здоров’я. Міжгалузеві 
механізми державного управління охороною здоров’я.

Література [1–4; 10; 11; 14]

Тема 8. Стратегія управління в галузі охорони здоров’я
Розгортання стратегії управління. Інструментарій аналізу існую-

чих умов. Визначення пріоритетів. Розробка концептуальних основ 
стратегії. Критерії перевірки та оцінки стратегії.

Література [10–12; 14–16]
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Тема 9. Міжнародний досвід формування державної політики 
в галузі охорони здоров’я

Модель формування державної політики з охорони здоров’я і сві-
товий досвід. Порівняльний аналіз політики з охорони здоров’я Всес-
вітньої організації охорони здоров’я, країн Європейського Союзу та 
України.

Література [10–12; 14–16]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Контрольна робота з дисципліни “Державна політика та стратегія 
охорони здоров’я” виконується відповідно до навчальних планів зі 
спеціальності “Менеджмент організацій” та спеціалізації “Медичний 
та фармацевтичний менеджмент”.

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль про-
фесійно-орієнтованих знань з дисципліни “Державна політика та 
стратегія охорони здоров’я”, набутих під час самостійного опрацю-
вання літератури і нормативно-правових актів та аналізу державної 
політики з охорони здоров’я. Це має наблизити теоретичний курс до 
практичної діяльності, що є особливо важливим для працюючих сту-
дентів.

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передба-
чене індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача 
на кафедрі менеджменту відповідно до графіка консультацій та за те-
лефоном 490–95–25.

Загальні вимоги. Контрольну роботу слід виконувати на аркушах 
паперу А-4 державною мовою. Сторінки необхідно пронумерувати.

Оцінювання виконання завдання. Під час перевірки контрольної 
роботи викладач особливу увагу має звертати на те, як студент ро-
зуміє зміст навчальної дисципліни “Державна політика та стратегія 
охорони здоров’я”, його здатність пов’язати категорії і теорії навчаль-
ної дисципліни з реаліями конкретного закладу охорони здоров’я, а 
також вміння систематизувати матеріал та чітко формулювати власні 
думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим 
є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуа-
ціях.

Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на 
такі параметри:
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• ґрунтовність відповіді на поставлені питання, що свідчить про 
рівень опанування теоретичним матеріалом;

• розуміння категорії навчальної дисципліни, що позначається у 
власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручни-
ка, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу 
охорони здоров’я;

• уміння коментувати наведені ілюстрації (або реальні докумен-
ти медичної установи);

• оформлення роботи (структура, заголовки, посилання тощо).

Завдання для контрольних робіт
Розробити концепцію розвитку охорони здоров’я в місті Києві 

(або іншому місті (області) України) та розробити й обґрунтувати ре-
комендації щодо її впровадження.

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДО  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ

Концепція розвитку охорони здоров’я в місті Києві розроблена на 
основі чинного законодавства та спрямована на реалізацію положень 
Конституції України, законів України, указів Президента України, рі-
шень Уряду та Київської міської влади щодо забезпечення доступної 
кваліфікованої медичної допомоги кожному киянину, запроваджен-
ня нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері 
охорони здоров’я, створення умов для формування здорового спосо-
бу життя.

Необхідність визначення основних напрямів розвитку охорони 
здоров’я мешканців м. Києва зумовлена реальними соціально-еконо-
мічними труднощами, зокрема:

• структурними змінами в економіці;
• змінами якості життя більшості киян;
• негативними тенденціями в демографічній ситуації в м. Києві;
• незадовільним станом здоров’я киян;
• низьким рівнем фінансування з бюджету міста та районів, що не 

забезпечує киян безплатними медичними послугами;
• недостатньою економічною ефективністю використання ре-

сурсів у міській системі охорони здоров’я, що пов’язано насам-
перед з неприйнятною в нинішніх економічних умовах формою 
фінансування в системі утримання закладів охорони здоров’я;
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• недосконалою системою оплати праці лікарів та інших праців-
ників сфери охорони здоров’я;

• незадовільною екологічною ситуацією.
Крім того, особливої гостроти (виходячи з умов значного розша-

рування населення по доходах та значного недофінансування галузі) 
набувають проблеми:

• доступу до медичних послуг;
• рівності при отриманні медичних послуг;
• якості медичних послуг за умови недостатнього ресурсного за-

безпечення;
• неймовірно довгих термінів очікування киян при необхідності 

отримання високотехнологічних сучасних медичних послуг;
• вкрай неадекватного забезпечення лікарськими та медичними 

засобами, товарами медичного призначення;
• незадовільного обслуговування існуючих будівель та обладнан-

ня;
• низької заробітної плати працівників системи охорони здоров’я 

(в Києві заробітна плата працівників галузі найнижча серед усіх 
галузей народногосподарського комплексу міста).

Не менш актуальним постає питання розширення прав та можли-
востей пацієнтів, яке включає:

• право на медичне обслуговування;
• право вибору пацієнтом лікаря чи лікувального закладу;
• участь пацієнта у прийнятті рішень по клінічних питаннях. 
У концепції доцільно висвітлити такі розділи:

І. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОЛІТИКИ КИЇВСЬКОЇ  
ВЛАДИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Оптимізація управління в системі охорони здоров’я м. Києва шля-
хом:

• введення системи медичного районування, в основі якої є ство-
рення однакових можливостей для кожного мешканця м. Киє-
ва на отримання медичних послуг, в межах єдиного медичного 
простору;

• запровадження у м. Києві єдиного медичного простору з метою 
реалізації права пацієнта на вільний вибір лікувального закла-
ду;

• забезпечення рівного доступу всіх киян до гарантованої медич-
ної допомоги;
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• фінансування всіх закладів охорони здоров’я, які належать до 
територіальної громади м. Києва з міського бюджету;

• …..
• …..

II. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД СИСТЕМИ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Реформування економічних засад системи охорони здоров’я спря-
мовуватиметься на створення прозорих фінансово-економічних ме-
ханізмів цільового накопичення та адресного використання коштів, 
необхідних для реалізації у повному обсязі конституційних прав 
киян на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхуван-
ня.

Джерелами фінансування охорони здоров’я мають бути кошти 
…….....

Заклади охорони здоров’я державного підпорядкування фінансу-
ються з державного бюджету, заклади охорони здоров’я, які є влас-
ністю територіальної громади м. Києва, фінансуються з міського 
бюджету, приватні заклади охорони здоров’я — за рахунок власних 
надходжень та ……......

III. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ  
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Управління у сфері охорони здоров’я має забезпечуватися (визна-
чити орган управління охорони здоров’я та медичного забезпечення 
при державній адміністрації). 

Медична галузь у м. Києві фінансується через розпорядників 
коштів, зокрема:

• ГУОЗ та МЗ м. Києва — головний розпорядник бюджетних 
коштів.

• Територіальні медичні об’єднання — розпорядники бюджетних 
коштів 2 рівня (як розпорядники коштів з мережею лікувально-
профілактичних закладів медичного району).

• Лікувально-профілактичні заклади — розпорядники бюджет-
них коштів 3 рівня.

Основна частина медичних послуг населенню повинна надавати-
ся на ……….. рівні.

Планується створення оптимальної системи надання лікувально-
профілактичної допомоги, що забезпечить……..
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Передбачається проводити реальний незалежний моніторинг 
за……….

Передбачається проводити щорічну незалежну інвентаризацію 
в……...

Передбачається здійснити реструктуризацію галузі на основі на-
уково обґрунтованих потреб населення у різних видах медичної до-
помоги……. 

Зростатиме роль громадських медичних об’єднань у розв’язанні 
проблем……..

Кадрова політика в системі охорони здоров’я:………..
Розвиток системи надання стаціонарної та спеціалізованої медич-

ної допомоги ………..
Медична допомога, яка замінює перебування у стаціонарі, розви-

ватиметься шляхом ……….
Основні напрями розвитку охорони здоров’я матерів і дітей:
• розширення профілактичних, лікувально-діагностичних і реа-

білітаційно-відновлювальних заходів, спрямованих на охорону 
здоров’я населення репродуктивного віку;

• здійснення заходів щодо соціальної підтримки вагітних і сімей, 
в яких народилася дитина;

• ……..
• ……..
• ……..
З метою забезпечення участі всіх медичних закладів міста неза-

лежно від форм власності в охороні здоров’я громадян передбачаєть-
ся:

• створити в м. Києві (з урахуванням столичних функцій) єдиний 
медичний простір для організації надання медичної допомоги 
іногороднім, іноземцям та лікування киян на договірній основі 
в лікувально-профілактичних закладах інших форм власності 
та відомчої належності;

• ……..
• ……..
• ……..
З метою вирішення комплексу питань, пов’язаних з незадовіль-

ним станом матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних 
закладів, забезпечити:

• розробку схеми дислокацій лікувально-профілактичних за-
кладів з урахуванням забудови нових житлових масивів;
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• проведення технічного обстеження будівель і споруд лікуваль-
но-профілактичних закладів з метою отримання висновків 
щодо технічного стану, оцінки перспективи їх використання, 
виявлення аварійних будівель;

• ……..
• ……..
• ……...
Також необхідно до роботи по охороні здоров’я киян і надання ме-

дико-соціальної допомоги залучати ……..

IV. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Розробити та прийняти Київрадою цільову програму будівництва 
соціального житла для медичних працівників.

Створити в м. Києві….. 
Запровадити …….
Ініціювати…… 
Розробити перелік заходів ………

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Глобальний демографічний розвиток і теорія народонаселення.
 2. Відтворення населення як сукупність демографічних процесів.
 3. Сутність, зміст та форми соціально-демографічної політики.
 4. Сім’я як об’єкт соціально-демографічної політики.
 5. Еволюція народжуваності в сучасному світі та її фактори.
 6. Середня тривалість життя як показник добробуту суспільства.
 7. Питання соціально-демографічної політики в українському зако-

нодавстві.
 8. Регіональні демографічні проблеми в Україні.
 9. Сучасні проблеми планування сім’ї в Україні.
 10. Соціально-демографічна криза в Україні: причини і наслідки.
 11. Демографічна ситуація в Україні: сучасний стан, проблеми і пер-

спективи.
 12. Державна політика в галузі охорони здоров’я як соціальне яви-

ще.
 13. Суб’єкти й установи політичного процесу в галузі охорони 

здоров’я. Методологія політичного аналізу в галузі охорони 
здоров’я.
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 14. Роль урядових структур усіх рівнів у формуванні державної полі-
тики: управління, законодавча та нормативна бази, сприяння ре-
алізації політики, фінансовий контроль.

 15. Роль центральної виконавчої влади.
 16. Роль регіональної виконавчої влади.
 17. Роль урядових, громадських професійних організацій у розробці 

та реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я.
 18. Порівняльний аналіз політики з охорони здоров’я Всесвітньої ор-

ганізації охорони здоров’я, країн Європейського Союзу та Украї-
ни.

 19. Проблеми розвитку соціального партнерства в галузі охорони 
здоров’я.

 20. Міжсистемні механізми забезпечення охорони здоров’я.
 21. Соціально-гуманітарні аспекти оптимізації державного управлін-

ня охороною здоров’я.
 22. Поняття якості та необхідність її підвищення в управлінні охоро-

ною здоров’я на сучасному етапі.
 23. Програмно-цільовий метод управління.
 24. Моделювання та прогнозування розвитку систем (підсистем) 

охороною здоров’я як елемент управління системою.
 25. Демографічна інформація в системі охорони здоров’я.
 26. Сутність та зміст концепції людського розвитку.
 27. Конституційні засади соціального розвитку, соціальної політики 

в Україні. 
 28. Охорона здоров’я як складова соціальної політики: сутність, мета, 

умови реалізації. 
 29. Основні напрями реалізації державної політики з охорони 

здоров’я в Україні. 
 30. Пріоритети здійснення державної політики з охорони здоров’я в 

Україні. 
 31. Основні принципи державної політики в галузі охорони 

здоров’я.
 32. Принципи реалізації державної політики з охорони здоров’я в 

Україні.
 33. Соціально-стратифікаційні процеси суспільного розвитку та їх 

вплив на охорону здоров’я. 
 34. Державна політика з охорони здоров’я як чинник формування 

економічних основ стабільного розвитку.
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 35. Державна політика в галузі охорони здоров’я як соціальне яви-
ще.

 36. Суб’єкти й установи політичного процесу в галузі охорони 
здоров’я. 

 37. Методологія політичного аналізу в галузі охорони здоров’я.
 38. Основні напрями державної політики з охорони здоров’я в Ук-

раїні. 
 39. Правові засади реформування державної політики з охорони 

здоров’я. 
 40. Сучасні соціально-демографічні процеси та їх регулювання.
 41. Наука про державну політику: базові поняття. 
 42. Зміст державної політики в галузі охорони здоров’я: проблеми, 

цілі, інструменти. 
 43. Державна політика в галузі охорони здоров’я як процес. 
 44. Етапи аналізу державної політики в галузі охорони здоров’я. 
 45. Аналіз ефективності державної політики в галузі охорони 

здоров’я.
 46. Концепція реформування охорони здоров’я в Україні.
 47. Проблеми розвитку соціального партнерства в галузі охорони 

здоров’я. 
 48. Методологія та методичні засоби в управлінні охороною 

здоров’я.
 49. Системний підхід до управління і реформ в галузі охорони 

здоров’я.
 50. Роль центральної та регіональної виконавчої влади у формуванні 

державної політики. 
 51. Роль урядових, громадських професійних організацій у розробці 

та реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я.
 52. Система охорони здоров’я та її структурні складові.
 53. Тенденції розвитку і кризові явища в охороні здоров’я, цілі, за-

вдання.
 54. Реалізація реформ державної політики в охороні здоров’я. 
 55. Міжгалузеві механізми державного управління охороною 

здоров’я.
 56. Світовий досвід формування державної політики з охорони 

здоров’я. 
 57. Формування політики охорони здоров’я Всесвітньою організа-

цією охорони здоров’я, країн Європейського Союзу та України.
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 58. Формування політики охорони здоров’я в країнах Європейського 
Союзу.

 59. Формування політики охорони здоров’я у країнах Північної Аме-
рики.
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