
М І Ж Р Е Г І О Н А Л Ь Н А  
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
до самостійної роботи студентів 

з навчальної дисципліни 
 
 

«УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В  ОХОРОНІ  ЗДОРОВ’Я» 
 (для магістрів) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2018 



2 
 

 
Підготовлено доктором біологічних наук, профессором О. В. Баєвою  
 
Затверджено на засіданні кафедри бізнес-адміністрування, 

адміністративного та медичного  менеджменту (протокол № 9 від 19.04.17) 
 
Схвалено Вченою радою Навчально-наукового інституту менеджменту, 

економіки та фінансів ПрАТ «ВНЗ МАУП» (протокол № 1 від 24.04.17) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Баєва О. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 
«Управління змінами в охороні здоров’я» (для магістрів). – К.: ДП «Вид. 
дім «Персонал», 2018. – 52 с.   

  

 Навчально-методична розробка містить пояснювальну записку, методичні 

рекомендації до підготовки тем та завдань, аналітичне завдання  до самостійної  

індивідуальної  навчально-дослідної роботи та методичні матеріали до його 

виконання з навчальної дисципліни «Управління змінами в охороні здоров’я» 

(для магістрів), список рекомендованої літератури. 

 

 

 

 
© Міжрегіональна  Академія 

управління персоналом (МАУП), 
2018 

© ДП «Видавничий дім «Персонал», 

2018 
 



3 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

  В умовах кредитно-модульної системи самостійна робота є основним 

засобом засвоєння студентами навчального матеріалу в час, вільний від 

обов’язкових видів навчальної діяльності. 

Мета курсу – формування сучасного управлінського мислення та системи 

спеціальних знань у галузі управління проектами та змінами у сфері охорони  

здоров’я. 

 

         Завданням навчальної дисципліни “Управління  змінами в охороні  

здоров’я” є теоретична та практична  підготовка студентів щодо: 

• розкриття змісту процесу розвитку, впровадження та аналізу державної 

політики в Україні у сфері охорони громадського здоров’я; 

• ознайомлення студентів із сучасними підходами щодо управління 

проектами у сфері державного управління; 

• сприяти оволодінню основами методології управління проектами у сфері 

охорони громадського здоров’я; 

• надання знань щодо використання різних методологій залучення 

громадськості до процесу розроблення та прийняття державно-

управлінських рішень у сфері охорони громадського здоров’я.  

За результатами навчання студенти повинні: 

     знати: 

• основні концепції, базові теоретичні підходи та моделі управління 

організаційними змінами у сфері охорони громадського здоров’я;   

• основні поняття  та процеси проектного менеджменту; 

• загальні принципи управління змінами; 

• загальні засади розроблення державних програм із реформування 

охорони здоров’я; 

• методологію залучення громадськості до процесу формування та 

реалізації державної політики у сфері охорони громадського здоров’я;  

     вміти: 
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• розробляти проекти та здійснювати управління ними; 

• здійснювати управління окремими стадіями розроблення проекту; 

• розробляти проекти програм та інших програмних документів з реалізації 

державної політики у сфері охорони громадського здоров’я; 

• використовувати різні форми (методології) участі громадськості у процесі 

формування та реалізації державної політики у сфері охорони 

громадського здоров’я; 

• розробляти програми змін у сфері охорони громадського здоров’я.  
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ПЕРЕЛІК ТЕМ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ  

АНАЛІТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 Змістовий модуль І. Система управління  змінами і методологія 

 

Тема 5. Управління організаційними змінами 

Завдання: Самостійно дослідити основні види змін в організаціях. Результати 

дослідження представити у вигляді аналітичного звіту. 

 

Змістовий модуль ІІ. Управління стратегічним розвитком у сфері охорони 

громадського здоров’я 

Тема 9. Державна політика та стратегії розвитку системи охорони 

здоров’я. 

 

 

 
 МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ПІДГОТОВКИ ТЕМ ТА ЗАВДАНЬ 

 

Змістовий модуль І. Система управління  змінами і методологія 

 

Тема 5. Управління організаційними змінами 

 

Завдання: Самостійно дослідити основні види змін в організаціях. 

 

При вивченні теми доцільно звернути увагу, що управління 

організаціями в стабільних умовах, в умовах поступових трансформацій, 

модернізацій і модифікацій, а також у кризових ситуаціях, які потребують 

негайних змін – різні речі, які вимагають від управлінців оволодіння різними 

методами, підходами, технологіями та навичками управління процесами 

організаційних змін. 

Відмінності в потребах і рівнях оволодіння тими чи іншими підходами й 

технологіями пов’язані головним чином з об’єктами управлінських впливів у 
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процесі управління змінами – персоналом організації, який за рівнями 

організаційного управління поділяють на три типи: окрему особу – індивід, 

групу осіб – команду, персонал організації загалом – колектив. 

Перший тип – окрема особа. Індивідуальні зміни виявляються у вигляді 

індивідуальної реакції особи на очікувані нововведення або на неочікувані 

ситуації. Характер реакції особи формується під впливом таких п’яти 

чинників: 

- природа змін (еволюційні та революційні, загальні та часткові, 

повсякденні та разові); 

- очікувані наслідки змін (на чию користь запроваджуються зміни, хто 

виграє від них, хто програє); 

- досвід попередніх змін в організації; 

- тип особистості індивіда, риси характеру, структура його інтересів, 

потреб та мотивацій; 

- індивідуальна характеристика особи (рівень освіти, досвід, стабільність 

життя, стадія кар’єри тощо). 

Очевидно, що в процесі управління змінами щодо окремої особистості 

усі ці особливості необхідно ретельно вивчати, враховувати і прогнозувати 

реакцію. 

Другий тип – група осіб. У сучасних організаціях більшість працівників є 

структурно об’єднаними в групи або команди, які також відповідним чином 

формують спільну реакцію на зміни. Група осіб – це детермінована кількість 

людей, які взаємодіють між собою, психологічно сприймають один одного і 

відчувають себе групою. Група-команда, окрім цього, характеризується 

спільними цілями, діями і відповідальністю. Команда завжди обмежена за 

розміром, тоді як групові границі можуть бути розмитими за різними 

ознаками. 

Слід наголосити, що саме поняття команди є досить значущим у процесі 

управління організаційними змінами. Адже тільки створивши віддану і 

переконану команду змін – творчий колектив, який стане провідником і 
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каталізатором змін в організації, можна успішно провести необхідні 

організаційні зміни. З іншого боку, в процесі імплементації запланованих 

змін керівники повинні прогнозувати, очікувати і реагувати на поведінку 

неформальних груп, які можуть виступати проти. 

Третій тип – персонал організації загалом. Якщо відбуваються 

організаційні зміни, наслідки яких змінюють внутрішнє і зовнішнє 

середовище функціонування організації, існуючі комунікативні системи, 

графіки роботи, децентралізують впливи, змінюють методи менеджменту, 

технологічні процеси, організаційну структуру тощо, то такі зміни впливають 

на весь персонал, а результати організаційних змін часто виходять за межі 

очікувань з причин неадекватної реакції у вигляді різних за інтенсивністю і 

формами протидіями змінам цілого колективу. 

При вивченні теми доцільно звернути увагу, що необхідність 

організаційних змін як загального характеру, так і кожного виділеного вище 

типу зокрема, зумовлюється невідповідністю умов функціонування 

організації, структурних підрозділів (груп) або індивідів новим вимогам 

внутрішнього середовища або зовнішнього оточення організації, а потреба в 

змінах виникає тоді, коли така невідповідність усвідомлюється не лише 

керівництвом, а й усіма співробітниками. При цьому досвідчені керівники 

можуть формувати такі потреби шляхом попередньої підготовки і створення 

умов для необхідних змін, а працівників до сприйняття їх необхідності. 

Уже згадувалося, що існують зовнішні та внутрішні чинники 

організаційних змін. 

Зовнішні впливові чинники пов’язані насамперед із викликами 

зовнішнього ринкового лібералізованого оточення: появою нових технологій, 

загостренням конкурентної боротьби, політичними трансформаціями, 

змінами в законодавстві тощо. 

Внутрішні чинники є внутрішніми імпульсами розвитку організації, 

виявами свіжих поглядів, ідей, небайдужого ставлення персоналу до цілей її 
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існування. Вважають, що будь-якому організаційному утворенню є 

внутрішньо притаманною здатність до саморозвитку, самовдосконалення. 

При самостійній роботі над цим завданням потрібно розкрити 

організаційні зміни, які можна класифікувати за такими напрямами: 

- зміни у меті й завданнях діяльності — наприклад, розширення 

асортименту послуг, які надає незайнятим Державна служба зайнятості; 

- зміни у застосовуваних технологіях — впровадження електронного 

документообігу в державних установах, використання технологій прозорого 

електронного самоврядування тощо; 

- зміни в організаційних структурах і управлінських процесах — 

розподіл і перерозподіл функцій, нові технології прийняття і підтримки 

рішень, впровадження інформаційних систем тощо; 

- зміни в організаційній культурі — цінності, традиції, поведінкові норми 

і стереотипи, неформальні відносини, мотиви і процеси, стилі керівництва; 

- зміни в людях — керівництво й персонал, їхня компетентність, 

відносини, мотивація, належна робоча поведінка, результативність і 

ефективність роботи; 

- зміни в ефективності роботи організації — фінансові, економічні, 

соціальні показники, які спрямовані на навколишнє середовище, виконання 

організацією її місії і завдань з використанням нових можливостей; 

- зміни в престижі і репутації організації, в ділових колах, у громаді і у 

суспільстві загалом. 

Як показує досвід, більшість змін торкаються, звичайно, організаційної 

структури, дизайну продукції, продукту, технології або персоналу. При 

цьому: 

- зміни організаційної структури можуть стосуватися як окремих базових 

компонентів, так і структури організації загалом. Зміни в стратегії і структурі 

організації належать до адміністративної сфери, тобто контролю і 

керівництва. У цьому випадку зміни відбуваються в структурі організації, її 
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стратегічному менеджменті, політиці, системах мотивації, взаємозв’язків, 

контролю та інформації, фінансової звітності та плануванні бюджету; 

- зміни стратегії й структури зазвичай відбуваються зверху до низу, 

тобто за розпорядженням вищого керівництва. Зменшення розмірів 

організації, реформування, реструктуризація – усе це приклади структурних 

змін; 

- зміна технології та виробництва – це зміни в процесі виробництва, 

методах роботи, організації робочого процесу, технологій, устаткування, у 

тому числі в основних навичках і знаннях персоналу організації, які дають їм 

можливість придбати особливу, унікальну, лише для них характерну 

компетентність. Зміни у галузі технології і продукції можуть йти знизу вгору; 

- зміни у сфері персоналу – третя з основних сфер організаційних змін. 

Прикладом є рішення про підвищення професійного рівня фахівців, що, 

відповідно, потребує розроблення нових навчальних програм і критеріїв 

відбору, введення нової системи стимулювання, розроблення комплексу 

мотиваційних заходів, перерозподіл працівників тощо. 

Важливо зауважити, що зміни можуть бути заздалегідь спланованими, а 

інші є нічим іншим як реакція на неочікувані й непередбачені події. Таким 

чином, можна виокремити два основних види організаційних змін – планові 

(стратегічні) та ситуаційні (динамічні). 

Планові (стратегічні) зміни – це такі, які попередньо розробляють і 

впроваджують з передбаченою метою, конкретними цілями, у певному 

порядку і у визначений час. Планові зміни – це глибокі середньо- та 

довгострокові зміни, які містять у собі бачення і місію організації, а також 

такі аспекти її корпоративного життя, як розвиток, якість, інновації і цінності 

стосовно персоналу, потреб споживачів та застосовуваних технологій. 

Стратегічні зміни здійснюються у контексті зовнішнього конкурентного, 

економічного, соціального і політичного оточення та внутрішніх ресурсів 

організації, можливостей, культури, структури і систем. 
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Ситуаційні (динамічні) зміни – часткове реагування на події в процесі їх 

здійснення. Кожна організація є об’єктом великої кількості еволюційних, 

природних змін. Типовий приклад – старіння обладнання і людей, що має як 

негативні проблематичні наслідки (для прикладу, необхідність ремонтувати, 

модернізувати або заміняти обладнання, зміщати керівників, які втратили 

динамізм і напористість, мають проблеми з довірою персоналу, досягли 

пенсійного віку тощо), так і позитивні сторони (техніко-технологічна і 

управлінська кваліфікація, досвід, які здобуваються роками практичної 

діяльності). Такі зміни відбуваються незалежно від бажання чи небажання 

керівництва, вони не плануються, але їх можна і необхідно враховувати, 

визначаючи майбутнє організації. 

Слід вказати, що значна кількість ситуаційних, незапланованих змін 

носить не еволюційний характер і відбуваються тому, що організації повинні 

реагувати на нові ситуації і виклики оточення. Приміром, конкуренція може 

змусити фірму-виробника різко знизити ціни, страйк – підвищити зарплату й 

т. ін. Такі зміни є звичайною адаптацією організації до умов, що склалися, 

тобто реактивними. Це відбувається тоді, коли керівництво організації не 

планувало, а часто навіть і не підозрювало про їх необхідність до моменту 

виникнення, але все-таки здійснює їх, щоб відреагувати на які-небудь події і 

тенденції, які можуть бути загрозливими або, навпаки – відкрити несподівані 

нові можливості. 

Оскільки ситуаційні зміни, зазвичай, є поспішними, то можливість 

ухвалення неефективних рішень щодо них підвищується. Планові зміни 

майже завжди мають перевагу над ситуаційними, оскільки надають час для 

підготовки. Справжнім управлінським мистецтвом слід вважати вихід із 

незапланованих ситуацій з позитивними наслідками і найменшими витратами 

в результаті належного управління їх протіканням. 

У зв’язку з цим слід вказати, що всі зміни можна скласифікувати у дві 

ключові групи, кожній з яких є притаманними дві можливості розв’язку. 

Виділення першої ключової групи ґрунтується на локалізації зміни, коли ми 
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намагаємось керувати зміною як зовнішньою або внутрішньою. Це ж 

стосується й іншої характеристики, а саме причин або намірів, пов’язаних зі 

зміною, коли остання може бути навмисною (бажаною, плановою, 

стратегічною) і, навпаки – випадковою (небажаною, незапланованою, 

ситуаційною, динамічною). Комплексне використання цих двох 

характеристик генерує чотири можливих типи змін. 

При самостійному вивченні цієї теми потрібно звернути увагу на те, що 

попри обсяг уваги, приділеної опору в класичних і сучасних працях, серед 

науковців та практиків існує певна невизначеність з приводу того, до якої 

категорії слід відносити опір, яке йому дати визначення та що робити у разі 

його виникнення у процесі роботи з соціальними системами (організаціями). 

Термін «опір» використовується менеджерами та консультантами, коли 

вони стикаються з такою поведінкою клієнта, яка свідчить про його небажання 

прийняти допомогу, або змиритися з тим, що на нього здійснюють вплив.  

При вивченні теми доцільно звернути увагу, що «Опір» як категорія 

менеджменту розглядається як невід’ємна складова процесу організаційного 

розвитку. Значну уваги явищу опору приділив К. Левін (1951), аналізуючи поле 

з діючими в ньому силами.  

«Опір» як груповий феномен розглядався Р. Кохом та Дж. Френчем 

(1960). П. Р. Лоуренс (1969) у своїй статті наводить поради щодо подолання 

опору, а Дж. П. Коттером і Л. А. Шлезінгером (1979) наводяться основні 

причини, з яких люди опираються змінам.  

Пізніше опір змінам розглядався P. Гарратом, П. Сангом у рамках 

концепції організації. 

При вивченні теми доцільно звернути увагу, що «опір змінам» є 

класичним психотерапевтичним терміном, який опосередковує внутрішньо 

особистісний конфлікт між «Я», «Воно» та «Зверх-Я». Уперше явище опору 

було схарактеризоване З. Фрейдом як сила та процес, що здійснюють 

витіснення і підтримують його шляхом протидії переходу уявлень із 
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безсвідомого у свідомість. Аналіз опору здійснювався А. Фрейдом (1936), як 

аналіз аспектів психологічного захисту людини.  

Ф. Перлз (1969) відзначав вияви опору у невербальній поведінці людей та 

працював з усвідомленням витіснених переживань. Також у рамках гештальт-

терапевтичного підходу аналізом виявів опору займалися І. Польстер та 

М. Польстер (1973). 

Д. Коттер та Л. Шлезінгер сутність опору вбачають у небажанні людей 

відмовитися від власних цінностей, неусвідомленості наслідків змін, 

недостатній стійкості до змін. 

У процесі самостійного вивчення цієї теми потрібно звернути увагу на те, 

що в особистісно-орієнтованій психологічній літературі, зразком якої є наукові 

праці Б. Д. Карвасарського (1985), опір оцінюється як певний психологічний 

захисний механізм, який відображає реакцію людини на можливість важких 

переживань, а також на перебудову або відновлення порушених відносин.  

Вітчизняні науковці характеризують «опір» як багатогранне явище, що 

викликає непередбачені відстрочки, додаткові витрати і нестабільність процесу 

змін; як негативну реакцію систем, груп і окремих осіб, яка ускладнює процес 

змін та загрожує культурі підприємства й структурі влади.  

У межах теорії «матеріалізації» існують погляди про опір як головну 

умову здійснення зміни на рівні особистості. З цієї позиції здійснюється 

розгляд опору та захисту як сфери адаптивних можливостей.  

К. Левін, розглядаючи опір на рівні соціальних систем, зазначав: «Вплив 

на групу з метою здійснити зміну, ... означає спробу зламати укорінений 

«звичай» або «соціальну звичку... Поняття «соціальної звички», швидше за все, 

передбачає, що, не дивлячись на прикладення сили, рівень соціального процесу 

зміниться менше, ніж на величину зміни, за рахунок певного типу 

«внутрішнього опору» зміні... Теорія соціальної звички означає, що історична 

сталість утворює «додаткове силове поле», що має тенденцію до підтримки 

існуючого рівня у доповнення до будь-яких інших сил, що утримують 

соціальний процес на цьому рівні».  
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Аналізуючи природу додаткового силового поля, К. Левін дійшов 

висновку, що воно утворюється за рахунок присутніх в групі норм, звичаїв, 

цінностей, яких намагаються дотримуватись окремі індивіди, аби уникнути 

суворого поводження чи вигнання з боку інших членів групи.  

На думку Г. Р. Латфулліна, О. Н. Громової [10, 314], ставлення до змін з 

боку окремих людей або груп може бути розглянуто в комбінації двох 

факторів: 1) прийняття або неприйняття змін; 2) відкрита або прихована 

демонстрація ставлення до змін. 

При вивченні теми доцільно звернути увагу, що  існують наступні форми 

вияву опору працівників змінам:  

1) логічні, раціональні заперечення (економічні витрати, невпевненість у 

технічній доцільності змін, час адаптації тощо);  

2) психологічні, емоційні установки (страх невідомості, невміння 

адаптуватись до змін, антипатія до менеджменту, потреба в безпеці та 

ін.); 

3) соціологічні фактори, групові інтереси (політичні коаліції, підтримка 

групових цінностей, бажання зберегти дружні стосунки).  

На думку І. Вайнера, опір є одним із видів порушення комунікації в 

психотерапевтичному процесі. Відтак логічна, а не парадоксальна, реакція на 

зовнішнє втручання не може розглядатися як опір, що порушує комунікацію. З 

цієї позиції ми можемо віднести опір, що приймає форму раціональних 

заперечень до усвідомленого опору персоналу змінам. Такий опір пов’язаний із 

логічними висновками людей про невідповідність наявних в них ресурсів 

(кваліфікаційних, інтелектуальних та ін.) меті впровадження змін.  

При самостійному вивченні цієї теми потрібно звернути увагу на те, що 

до усвідомленого опору також частково належать соціологічні фактори опору, 

якщо неприйняття змін є відкритим та аргументовано дотриманням певних 

групових інтересів.  

Відповідно, прихований опір вказує на наявність неусвідомлених причин 

неприйняття змін персоналом. В основі останнього лежать психологічні, 
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емоційні установки, а також частково соціологічні фактори, пов’язані із так 

званими «соціальними звичками». 

І. Вайнер наводить джерела опору людей  процесу, серед яких опір зміні 

займає одне з перших місць і пов’язується із:  

1) вторинною вигодою (ряд переваг, що є наслідком психологічної 

неспроможності людини і примушує її опиратись будь-яким значним змінам 

свого стану);  

2) невротичною рівновагою (побоювання того, що зміна порушить 

закріплену модель міжособистісної взаємодії);  

3) станом людини – їй здається неприйнятним отримання професійної 

психологічної допомоги, що сприймається як свідоцтво власної нікчемності, 

несамостійності та загрожує самооцінці);  

4) опором Суперего (почуття тривоги та підозри внаслідок сумнівів 

людини в гідності позитивних зрушень, що підживлюється схильністю до 

переживання провини).  

В основі психологічних форм опору, ґрунтуючись на висновках авторів 

психоаналітичного напряму, лежать механізми захисту, спрямовані проти 

відчутої колись небезпеки: витіснення, придушення, заперечення, проекція, 

перенос, регресія, ідентифікація, компенсація, реактивне утворення, 

раціоналізація, сублімація, ізоляція, інтелектуалізація.  

Автори гештальт-терапевтичного напряму називають п’ять основних 

способів опору, як засобів розриву взаємодії індивіда із середовищем: 

інтроекція, проекція, ретрофлексія, дифлексія, конфлюенція. 

Таким чином, можна виділити наступні рівні опору змінам в організації: 

опір персоналу з точки зору належності до організації та індивідуальний опір, 

зумовлений особистісними психологічними рисами людей, які працюють в 

організації.  

У процесі планування організаційних змін менеджер має брати до уваги, 

що внаслідок багатьох причин співробітники організації чинять опір 

проведенню організаційних змін, хоча вони і здаються їм необхідними. 
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Основними причинами опору організаційним змінам є: 

1) невизначеність. Можливо, це найважливіша причини опору змінам. 

Напередодні змін співробітники стають занепокоєними, знервованими, 

турботними. Вони занепокоєні щодо своїх можливостей виконувати нову 

роботу, можливого звільнення тощо; 

2) власні (особисті) інтереси окремих менеджерів або груп робітників. Такі 

інтереси часто суперечать цілям організаційних змін; 

3) різне сприйняття. Робітники можуть опиратися змінам тому, що не 

погоджуються з такою оцінкою ситуації, яку запропонував менеджер або 

просто сприймають її інакше; 

4) відчуття втрати. Організаційні зміни, звичайно, порушують соціальні 

взаємозв’язки, що вже склалися у колективі, руйнують міжособові 

відносини в організації. З іншого боку, організаційні зміни загрожують 

втратою влади, зміною статусу робітника тощо.  

При самостійному вивченні означеної теми потрібно звернути увагу на те, 

що існує кілька стратегій подолання опору організаційним змінам: 

 стратегія залучення до участі. Робітники, які беруть участь у 

плануванні та реалізації змін, краще розуміють їх причини. Завдяки 

участі зменшується вплив особистих інтересів, згладжується розрив 

міжособових контактів, з’являється можливість запропонувати 

власні ідеї щодо змін та сприймати ідеї інших співробітників; 

 стратегія навчання. Навчання співробітників під майбутні 

організаційні зміни зменшує ступінь невизначеності та збільшує 

впевненість щодо подальшої роботи в організації; 

 стратегія сприяння. Означає завчасне повідомлення про організаційні 

зміни, ознайомлення та роз’яснення їх сутності, проведення лише 

необхідних змін. Усе це створює умови для кращого завчасного 

пристосування до нових умов; 
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- стратегія переговорів. Має на меті ухвалення «нововведень» шляхом 

«покупки згоди» тих, хто чинить опір змінам за допомогою 

матеріальних стимулів; 

- стратегія кооптації. Надання особі, яка чинить опір, певних 

повноважень щодо впровадження та здійснення організаційних змін 

(наприклад, включення до складу комісії з проведення 

організаційних змін); 

- стратегія маніпулювання. Свідоме використання заздалегідь 

неповної, неточної або неправильної інформації про зміни з метою 

отримання підтримки і здійснення змін; 

- стратегія примушування. Застосування загрози санкцій за незгоду з 

проведенням організаційних змін. 

У процесі здійснення організаційних змін завжди існують сили за та 

проти їх проведення. З метою сприяння змінам менеджер має провести так 

званий «аналіз поля сил» і скласти баланс сил, тобто чітко визначити фактори, 

що сприяють і заважають здійсненню змін (табл. 1). Після цього необхідно 

шукати шляхи і засоби поступової нейтралізації або мінімізації факторів, що 

заважають змінам. 

Таблиця 1 

Фактори, що сприяють і заважають проведенню організаційних змін 

Сприяють Заважають 

1. Усвідомлення необхідності змін  
2. Організаційна криза  
3. Застарілість продукту (технології)  
4. Зміни законів і інших регуляторів  
5. Зміни системи цінностей і норм  
    поведінки у робітників  
6. Зниження продуктивності  
    організації  

1. Бюрократична жорсткість  
    організації  
2. Невдачі у проведенні попередніх  
    перетворень  
3. Опір і побоювання змін  
4. Суперечливість цілей  

 

Вивчаючи тему доцільно звернути увагу, що  в менеджменті організацій 

розрізняють наступні методи подолання опору змінним в організаційному 
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середовищі: надання інформації, участь та залучення, допомога й підтримка, 

переговори та угоди, маніпуляція і кооптація, явний та неявний примус. 

Такий підхід, по-перше, приділяє увагу, головним чином, відкритому 

неприйняттю змін персоналом (оскільки розглянуті методи потребують чіткого 

об’єкта впливу), не торкаючись психологічних факторів опору; по-друге, 

автори підходу упереджено розглядають опір як перешкоду на шляху 

досягнення мети ініціаторами змін.  

На противагу наведеній точці зору слугує висловлення Е. Невіса, який 

зазначав: «Більш повне розуміння феномену опору повинно включати в себе 

окрім опису переживань ініціаторів, опис того, як відчувається і сприймається 

опір тими, хто опирається».  

Свого часу З. Фрейд також відзначав, що без опору пацієнти можуть 

виявитись «розчавленими» зовнішнім втручаннями. Людям, які опираються, 

їхня поведінка здається розумною і здоровою саморегуляцією, у крайньому 

випадку, захисною реакцією на дії, що несуть в собі можливу загрозу їх 

цілісності.  

У цьому контексті, також не можна не погодитися з думкою, що «опір є 

засобом дисоціювати психічну активність індивіда, спрямувавши її не лише на 

реконструкцію наявних основ власної особистості, а й на пошук нової 

ідентичності, відображеної в «Я-образі» . 

У праці Е. Невіса пропонується замінити термін «опір» як односторонню 

реакцію, на поняття «виявлення «різноспрямованої енергії», яке має в собі 

множину сил та прагнень, багато з яких дотримуються різних напрямів. 

Варіантом «різноспрямованої енергії» може слугувати модель амбівалентних 

взаємин К. Меннінгера (1958).  

Явище опору персоналу організації процесу змін є неоднозначним 

багаторівневим явищем, адже окрім зовнішніх раціональних і соціальних 

виявів, має свою внутрішню структуру, зумовлену психологічними 

механізмами збереження Я-ідентичності людини. З огляду на це положення, 

будь-яке втручання в організаційні процеси, що має на меті управління 
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запланованими змінами, має здійснюватися з огляду на присутність 

«різноспрямованої енергії», яка опосередковує взаємини індивідів і груп в 

організаційному середовищі. 

При самостійному вивченні цієї теми потрібно звернути увагу на те, що 

ефективне управління будь-якою організацією передбачає вибір стратегічного 

курсу розвитку компанії та неухильне слідування обраним курсом. Досягнення 

стратегічних планів та цілей компанії неможливе без проведення таких 

масштабних організаційних змін, як реінжиніринг бізнес-процесів, 

перетворення організаційної структури, зміна корпоративної культури тощо. 

Зазвичай невід’ємною складовою проведення процесу організаційних 

змін на підприємстві є опір з боку організації, окремих її груп чи індивідів. У 

появі такого опору немає нічого дивного, адже більшість людей в організації 

побоюється революційних змін звичного способу життя, а також мають своє 

власне уявлення про те, як треба реалізовувати стратегію розвитку компанії. 

Групи, поставлені перед необхідністю змін, зіштовхуються з перспективою 

зміни неформальних зв’язків, каналів спілкування, поведінкових стереотипів. 

Отже, вони легко реагують на заклики щодо опору змінам. 

Зміни в організаціях завжди супроводжуються опором. Обидва ці явища 

можна назвати універсальними. І хоча опір, у разі проведення організаційних 

змін, є неминучим, він, проте, не є винятково негативним явищем, як його 

нерідко трактують. По суті, організаційний опір є реакцією соціальної системи 

на вплив, тобто може розглядатися як зворотний зв’язок. Таким чином, він є 

одним із природних явищ життя організації, якого потрібно не уникати і з яким 

доцільно не боротися, а спробувати зрозуміти й використати для більш 

ефективного управління організаційними змінами. 

При самостійній роботі над цим завданням потрібно розкрити різні 

аспекти теорії та практики управління організаційними змінами, в тому числі 

процеси планування та реалізації змін є предметом наукових досліджень як 

зарубіжних, так і вітчизняних вчених, зокрема: Л. Бергера, Є. Брукінга, 

О. Віханського, Дж. Дональдсона, П. Друкера, М. М. Єрмошенка, Р. Катела, 
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С. М. Клімова, С. В. Козаченка, М. Д. Кондратьєва, Ф.Котлера, М. Кубра, 

В. А. Куліка, А. Є. Лузіна, І. І. Мазура, Б. З. Мільнера, Є. Г. Панченка, 

І. І. Прокопенка, Б. Твіса, Р. Уотермана, Ю. Ушанова, Алф.Чендлера, 

В. Д. Шапіра, Дж. Шумпетера, С. Янга, Ф. О. Ярошенка та ін.  

На сьогодні існує велика кількість досліджень у сфері подолання опору 

щодо організаційних змін, які спрямовані на виявлення причин цього опору та 

вироблення інструментарію боротьби з ним. Розроблено кілька основних 

методів подолання опору організаційним змінам, які пропонуються для 

використання менеджерам під час виникнення означеної проблеми на 

підприємстві. Однак потреба в розробленні алгоритму та умов використання 

того чи іншого методу, залишається актуальною. Тому існує необхідність у 

розробленні поетапного процесу переведення опору організаційним змінам 

щодо сприяння проведення цих змін на підприємстві. 

На основі проведених досліджень доцільно розробити свій алгоритм 

подолання опору щодо проведення організаційних змін у закладі охорони 

здоров’я. 

Оскільки опір організаційним змінам на підприємстві є проблемою, а 

вирішення будь-якої проблеми доцільно розпочинати з  її визнання та  

формулювання, то й розроблення алгоритму подолання опору організаційним 

змінам на підприємстві необхідно розпочати з ідентифікації форм виявлення 

цієї проблеми. 

Опір може бути явним і прихованим, навмисним і несвідомим. По-

різному сполучаючись, ці ознаки формують чотири основних форми опору 

організаційним змінам на підприємстві.  

Найпоширенішою формою опору є заперечення. Необхідність змін 

зумовлюється проблемами, наявність яких люди заперечують. Таке можливо, 

звичайно, коли люди насправді їх не помічають, коли вони бояться взятися за їх 

вирішення або якщо вважають ці проблеми надуманими. В останньому випадку 

істотну роль може відігравати страх щодо конкуренції  з боку колег, 
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дискомфорт через обмеження свободи дій, лояльність третьої сторони, 

незацікавленої у змінах тощо.  

Індиферентність як форма опору не передбачає відкритого протистояння 

змінам, однак відсутність зацікавленості в успішності проведення змін досить 

негативно позначається на роботі. А провал проекту змін тільки підтверджує 

упевненість, що він і не заслуговував на серйозну увагу.  

У таких випадках менеджери часто дивуються, чому їхні підлеглі 

демонструють відсутність зацікавленості. Можливо, співробітники не 

усвідомили важливості проекту або відчували, що їхні зусилля не будуть 

заслужено оцінені або вони не довіряють своїм менеджерам.  

 

Змістовий модуль ІІ. Управління стратегічним розвитком у сфері охорони 

громадського здоров’я 

 

Тема 9. Державна політика та стратегії розвитку системи охорони 

здоров’я 

При вивченні теми доцільно звернути увагу, що охорону здоров’я 

проголошено одним з пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава 

формує політику охорони здоров’я в Україні та забезпечує її реалізацію. 

 

Основним 3аконом України – Конституцією України наголошується, що 

здоров’я людини є однією з найвищих соціальних цінностей, забезпечення 

якої – один з головних обов’язків держави. У ряді статей Конституції (статті 24, 

27, 34, 49, 50 та ін.) визначається право кожного громадянина на охорону 

здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Цей документ 

встановлює, що охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням 

відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-

профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і 

доступного для всіх громадян медичного обслуговування, а в державних і 
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комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається 

безоплатно. 

Конституційними нормами також закріплено, що існуюча мережа 

лікувальних закладів не може бути скорочена, і держава сприяє їх розвитку 

незалежно від форми власності. 

Зверніть увагу, що відповідно до Конституції України держава гарантує 

всім громадянам реалізацію їхніх прав у галузі 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; 

• подання всім громадянам гарантованого рівня медико-санітарної 

допомоги в обсязі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України; 

• здійснення державного і можливого громадського контролю та нагляду 

в галузі охорони здоров’я; 

• організації державної системи збирання, оброблення і аналізу 

соціальної, екологічної та спеціальної медичної статистичної 

інформації; 

• встановлення відповідальності за порушення прав і законних інтересів 

громадян у галузі охорони здоров’я. 

Згідно з Конституцією України основними принципами, на яких 

ґрунтується діяльність державних та недержавних організацій і установ щодо 

охорони здоров’я в країні, є: 

• 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 галузі охорони 

здоров’я та забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій; 

• гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету 

загальнолюдських цінностей над класовими, національними, 
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груповими або індивідуальними інтересами, підвищений медико-

соціальний захист найбільш вразливих верств населення; 

• рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної 

допомоги та інших послуг у галузі охорони здоров’я; 

• відповідність завданням і рівню соціально-економічного та 

культурного розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, 

матеріально-технічна і фінансова забезпеченість; 

• орієнтація на сучасні стандарти здоров’я та медичної допомоги, 

поєднання вітчизняних традицій і досягнень зі світовим досвідом у 

галузі 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. 

При самостійному вивченні означеної теми потрібно звернути увагу на 

те, що конкретизуючи норми Конституції України, прийнятий Верховною 

Радою України Закон «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 

встановлює права громадян щодо охорони здоров’я: 

• 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 здоров’я навколишнє природне середовище; 

• санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де 

громадянин проживає; 

• безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку; 
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• кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір 

лікаря 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 галузі 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 зі 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 в 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. 

 

Зверніть увагу, що державна політика охорони здоров’я забезпечується 

бюджетними асигнуваннями в розмірі, який визначається відповідним 3аконом 

України. 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 
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інших регуляторів, затвердження переліку комплексних і цільових 

загальнодержавних програм охорони здоров’я. 

Для вирішення питань формування державної політики охорони здоров'я 

при Верховній Раді України можуть створюватися дорадчі та експертні органи 

з провідних фахівців у галузі охорони здоров’я та представників громадськості. 

Порядок створення та діяльності цих органів визначається Верховною Радою 

України. 

3а 3аконом України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» для вирішення питань формування державної політики охорони 

здоров’я при Верховній Раді України можуть створюватися дорадчі та 

експертні органи з провідних фахівців у галузі охорони здоров'я та 

представників громадськості. Порядок створення та діяльності цих органів 

визначається Верховною Радою України. 

При самостійному вивченні цієї теми потрібно звернути увагу на те, що 

складовою державної політики охорони здоров’я в Україні є політика охорони 

здоров’я в Республіці Крим, місцеві і регіональні комплексні та цільові 

програми, що формуються Верховною Радою Республіки Крим, органами 

місцевого й регіонального самоврядування та відображають специфічні 

потреби охорони здоров’я населення, яке проживає на відповідних територіях. 

Реалізація державної політики охорони здоров’я покладається на органи 

державної виконавчої влади. Особисту відповідальність за неї несе Президент 

України. Президент України у своїй щорічній доповіді Верховній Раді України 

повинен робити звіт про стан реалізації державної політики в галузі охорони 

здоров’я. 

При вивченні теми доцільно звернути увагу, що усі державні програми в 

галузі охорони здоров’я та найважливіші заходи щодо їх здійснення підлягають 

обов’язковій попередній науковій експертизі в провідних національних і 

міжнародних установах, визначених Кабінетом Міністрів України. 
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Вищою науковою медичною установою України зі статусом самоврядної 

організації і незалежною в проведенні досліджень і розробці напрямів 

наукового пошуку є Академія медичних наук України. 

При органах та закладах охорони здоров’я можуть створюватися 

громадські консультативні або наглядові ради, які сприятимуть їхній діяльності 

та забезпечуватимуть інформованість населення і громадський контроль у 

галузі охорони здоров’я. 

У визначенні змісту та шляхів виконання загальнодержавних та місцевих 

програм охорони здоров’я, здійсненні відповідних конкретних заходів, 

вирішенні кадрових, наукових та інших проблем організації державної 

діяльності в цій галузі можуть брати участь фахові громадські організації 

працівників охорони здоров’я та інші об’єднання громадян, у тому числі 

міжнародні. 

При самостійному вивченні означеної теми потрібно звернути увагу на 

те, що держава забезпечує життєвий рівень населення, включаючи їжу, одяг, 

житло, медичний догляд, соціальне обслуговування і забезпечення, який є 

необхідним для підтримання його здоров’я. 

Для цього на основі науково обґрунтованих медичних, фізіологічних та 

санітарно-гігієнічних вимог встановлюються єдині мінімальні норми заробітної 

плати, пенсій, стипендій, соціальної допомоги та інших доходів населення, 

організується натуральне, в тому числі безплатне, забезпечення найбільш 

вразливих верств населення продуктами харчування, одягом, ліками та іншими 

предметами першої необхідності, здійснюється комплекс заходів щодо 

задоволення життєвих потреб біженців, безпритульних та інших осіб, які не 

мають певного місця проживання, безплатно надаються медична допомога і 

соціальне обслуговування особам, які перебувають у важкому матеріальному 

становищі, загрозливому для їхнього життя і здоров’я. 

Медичні, фізіологічні та санітарно-гігієнічні вимоги щодо життєвого 

рівня населення затверджуються Верховною Радою України. 
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Санітарно-епідемічне благополуччя територій і населених пунктів 

забезпечується системою державних стимулів та регуляторів, спрямованих на 

суворе дотримання санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил 

та норм, комплексом спеціальних санітарно-гігієнічних і санітарно-

протиепідемічних заходів та організацією державного санітарного нагляду. 

В Україні встановлюються єдині санітарно-гігієнічні вимоги щодо 

планування і забудови населених пунктів; будівництва і експлуатації 

промислових та інших об’єктів; очищення і знешкодження промислових та 

комунально-побутових викидів, відходів і покидьків; утримання та 

використання жилих, виробничих і службових приміщень та територій, на яких 

вони розташовані; організації харчування і водопостачання населення; 

виробництва, застосування, зберігання, транспортування та захоронення 

радіоактивних, отруйних і сильнодіючих речовин; утримання і забою свійських 

та диких тварин, а також до іншої діяльності, що може загрожувати санітарно-

епідемічному благополуччю територій і населених пунктів. 

Державна політика України в галузі охорони здоров’я – це невід’ємна 

складова внутрішньої та зовнішньої політики держави, змістом якої є 

оптимізація діяльності комплексного соціального інституту, який включає 

підготовку медичних кадрів, численні соціальні, організаційні, економічні, 

науково-медичні, санітарно-епідеміологічні та профілактичні заходи, що 

обов'язково проводить держава в інтересах своїх громадян. Особливістю 

проблеми державної політики в галузі охорони здоров’я є її комплексність, 

системність, загальний характер, що зумовлені зростаючою єдністю сучасного 

світу, тенденціями до зміцнення взаємозв’язку та взаємозалежності складових 

системи охорони здоров’я. 

Для здійснення аналізу і вибору стратегії державної політики стосовно 

перебудови системи охорони здоров’я необхідно включити певні механізми 

державного управління в процес перетворень, пристосовуючи їх до конкретних 

суспільних проблем і можливостей, зокрема в умовах обмежених ресурсів. 
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При вивченні теми доцільно звернути увагу на основні механізми 

державної політики, які максимально впливають на діяльність галузі охорони 

здоров’я: 

• фінансування галузі; 

• організація системи охорони здоров’я на макро- та мікрорівнях; 

• розміщення фінансових ресурсів; 

• методи оплати виробників медичних послуг; 

• регулювання діяльності з метою оптимального поєднання державного 

впливу та ринкових механізмів і соціальний маркетинг. 

При самостійному вивченні цієї теми потрібно звернути увагу на новітні 

державні програми та розпорядження КМУ та МОЗ України щодо стратегії 

розвитку охорони громадського здоров’я в Україні. 

Також доцільно опрацювати Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 30 листопада 2016 р. № 1002-р, яким прийнято Концепцію розвитку системи 

громадського здоров’я в Україні. 

Особливу увагу зверніть, що Концепція визначає проблеми, які 

потребують розв’язання, а саме: 

1. Здоров’я населення є однією з найбільших цінностей, необхідною 

умовою для соціально-економічного розвитку країни. Створення оптимальних 

умов для реалізації потенціалу кожної особи впродовж всього життя, 

досягнення європейських стандартів якості життя та благополуччя населення є 

одним з основних завдань, визначених Стратегією сталого розвитку «Україна – 

2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5, та 

частиною зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

2. Створення сприятливих умов для зміцнення та збереження здоров’я 

людей як найвищої соціальної цінності, забезпечення реалізації права особи на 

оздоровчу рухову активність стало передумовою схвалення у 2016 р. 

Президентом України Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 
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Україні на період до 2025 р. «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація». 

3. Збереження здоров’я та забезпечення повноцінного життя людей є 

одними з найважливіших цілей світової спільноти, відображених у засадах 

європейської політики «Здоров’я – 2020: основи Європейської політики в 

підтримку дій держави та суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя». 

4. Радянська система охорони здоров’я в Україні збереглася майже у 

незмінному стані. Успадкована з радянського періоду комплексна модель 

Семашка, за якої вся сфера охорони здоров’я належала до державної власності 

та фінансувалася державою, була спрямована на утримання лікарень, 

характеризувалася фрагментарним управлінням, зосередженим переважно на 

лікуванні нетяжких гострих станів та фактичною відсутністю профілактики. 

Система практично ігнорувала потреби здорового населення, що не давало 

змоги стримувати та системно впливати на підвищення рівня неінфекційних 

захворювань. 

5. За роки незалежності поодинокі заходи щодо реформування системи 

охорони здоров’я тільки поглибили кризу профілактичної медицини. 

Причинами критичної ситуації, яка склалася зі станом здоров’я населення, є 

соціально-економічна криза, несприятлива екологічна ситуація, високий рівень 

поширеності тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних засобів, 

недостатні фізичні навантаження, нездорове харчування, а також військова 

агресія Російської Федерації на сході України. 

Таким чином, з огляду на зазначене нагальною потребою є проведення 

комплексної реформи системи охорони здоров’я, включаючи сферу 

громадського здоров’я. 

Зверніть увагу, що в цій Концепції термін «громадське здоров’я» 

вживається у визначеному Всесвітньою організацією охорони здоров’я 

значенні. 
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Доцільно звернути увагу, що Концепція визначає систему громадського 

здоров’я як комплекс інструментів, процедур та заходів, що реалізуються 

державними та недержавними інституціями для зміцнення здоров’я населення, 

попередження захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного 

віку і заохочення до здорового способу життя шляхом об’єднання зусиль усього 

суспільства. 

Система громадського здоров’я як основа профілактичної медицини 

повинна передбачати основні заходи у сфері охорони здоров’я та бути 

спрямованою на збереження здоров’я населення і зменшення обсягу витрат на 

медичне обслуговування. 

На сьогодні наявні поодинокі елементи системи громадського здоров’я 

діють незлагоджено та потребують оптимізації існуючих ресурсів та суттєвого 

збільшення ефективності управління ними. 

Ключовим елементом системи громадського здоров’я тривалий час 

залишалася Держсанепідслужба, основною метою діяльності якої було 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

Структура і потенціал Держсанепідслужби, її діяльність, які традиційно 

орієнтовані на профілактику та боротьбу з інфекційними хворобами шляхом 

регламентації факторів ризику і проведення перевірок  дотримання вимог 

санітарного законодавства, залишилися неадаптованими до нових викликів 

суспільства та не відповідають сучасним підходам до епідеміологічного 

нагляду та зміцнення здоров’я населення. Зосередженість Держсанепідслужби 

на здійсненні тотального контролю призвела до погіршення бізнес-клімату в 

країні та не сприяла покращенню ситуації з рівнем захворюваності населення. 

При вивченні теми доцільно звернути увагу, що функції у сфері 

громадського здоров’я у відповідній частині виконують інші центральні органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які не включені до 

системи охорони здоров’я, зокрема Мінприроди, Мінагрополітики, Мінрегіон, 

Мінінфраструктури, МОН, Мінмолодьспорт, Держекоінспекція, ДСНС, 

Держархбудінспекція. 
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Зазначені центральні органи виконавчої влади не взаємодіяли з 

Держсанепідслужбою та МОЗ у рамках єдиної системи, а конкурували і 

продовжують конкурувати між собою, їх функції та повноваження дублюються, 

обмін інформацією є формалізованим, що суттєво шкодить ефективності та 

оперативності реагування. Як наслідок, Держсанепідслужба провадила 

контрольно-наглядову діяльність та надавала адміністративні послуги, а 

питання проведення  моніторингу, аналізу та оцінювання ризиків стану 

здоров’я населення не вирішувалися в повному обсязі. Міжвідомча взаємодія 

заінтересованих центральних органів виконавчої влади є неефективною. 

У системі Держсанепідслужби на регіональному рівні існували окремі 

державні установи, які здійснювали лабораторні дослідження, брали участь у 

санітарно-епідеміологічних розслідуваннях та мали право надавати платні 

послуги. Незважаючи на розгалуженість лабораторної мережі, оснащення 

лабораторій є переважно застарілим, відсутні системи контролю якості 

досліджень, стандартні операційні процедури не використовуються, 

забезпечення витратними матеріалами є недостатнім. 

Зверніть увагу, що система звітності про захворювання в країні є 

неструктурованою, часто дублюючою. Паралельно із системою санітарно-

епідеміологічної служби створено інші системи епідеміологічного нагляду за 

окремими інфекційними хворобами, зокрема ВІЛ-інфекцією, туберкульозом, 

інфекціями, що передаються статевим шляхом. 

Відсутні інформаційні системи обліку, моніторингу захворювань, що 

функціонують у режимі реального часу. Вся звітність ведеться або дублюється 

на паперових носіях, що значно уповільнює процес передачі актуальної 

інформації, призводить до необґрунтованих витрат людських ресурсів та не 

використовується для прийняття управлінських рішень. Обсяг даних, що 

збираються, є необґрунтованим, а відсутність інформаційних систем 

призводить до неможливості ефективної обробки. Паралельні системи збору 

інформації спотворюють кінцеві дані, що не сприяє ухваленню ефективних 

управлінських рішень. 
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На регіональному рівні існують центри здоров’я, які повинні виконувати 

окремі функції у сфері громадського здоров’я, однак через недостатнє 

фінансування, а також відсутність координуючої установи такі центри не 

інтегровані до загальної системи громадського здоров’я. 

Залучення громадянського суспільства, суб’єктів підприємницької 

діяльності, громадських та благодійних організацій до формування та реалізації 

політики у сфері громадського здоров’я є формальним, крім сфери протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, в якій за підтримки міжнародної 

допомоги відіграє провідну роль. 

Система санітарних норм та правил, що сформована за радянських часів, 

не відповідає сучасним вимогам законодавства та кращій практиці ЄС і 

потребує невідкладного вдосконалення. 

Через розгалуженість та нескоординованість системи громадського 

здоров’я не виконуються на належному рівні Міжнародні медико-санітарні 

правила, імплементація яких у систему охорони здоров’я країни є частиною 

зобов’язань щодо європейської інтеграції України. 

Забезпечення розвитку кадрових ресурсів у сфері громадського здоров’я є 

нескоординованим, систему підвищення кваліфікації фахівців фактично 

замінено на періодичні атестації, відсутня система мотивації, система 

конкурсного відбору та кар’єрного зростання. Актуальною проблемою є 

низький рівень оплати праці, що призводить до неможливості залучення 

високопрофесійних кадрів. Пріоритетним завданням є впровадження 

спеціальності та спеціалізації «громадське здоров’я». 

При вивченні теми доцільно звернути увагу, що фінансування галузі 

охорони здоров’я залишається неефективним. Постійне недофінансування 

державних програм призводить, зокрема, до суттєвого зниження рівня 

вакцинації населення. Виконання програм боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом 

та туберкульозом залежить від допомоги, що надається міжнародними 

донорами. Водночас значні ресурси витрачаються на утримання 
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інфраструктури Держсанепідслужби та інших профілактичних закладів 

охорони здоров’я, а не на їх фінансування з урахуванням результатів діяльності. 

Ситуація в країні значно ускладнюється через збройний конфлікт на сході 

України та тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим. Збільшилася 

кількість вимушених переселенців з окупованих територій, на яких населення 

не має або має обмежений доступ до лікарських засобів та медичних послуг, 

постачання води та енергетичних ресурсів (електроенергія, газ) є нестабільним. 

Інфраструктура зазнала значних руйнувань під час ведення бойових дій. 

Система охорони здоров’я в Україні, зокрема медицина катастроф, 

неспроможна забезпечити надання достатніх послуг у цій ситуації та провести 

оцінку впливу надзвичайної ситуації на здоров’я населення. 

На сьогодні питання біологічної безпеки та біологічного захисту, зокрема 

в контексті ризиків, що виникають у глобалізованому світі, та оборони і 

безпеки, практично не врегульовані. Спеціалізована установа, що здійснює 

координацію реагування на спалахи особливо небезпечних інфекційних хвороб, 

не включена до загальної системи епідеміологічного нагляду. Значна частина 

функцій у галузі біологічної безпеки не виконується жодною установою. 

Структурні реформи, які запроваджуються у сфері охорони здоров’я, 

передбачають збільшення інвестицій у зазначену сферу. 

Виникає необхідність визначення нових підходів та розроблення програм 

для вирішення проблем у сфері громадського здоров’я, оскільки наявна система 

медичної допомоги в Україні фактично не передбачає профілактичної частини. 

При самостійному вивченні теми потрібно звернути увагу на мету і 

строки реалізації  Концепції. 

Концепція розвитку охорони громадського здоров’я визначає засади, 

напрями, завдання, механізми і строки розбудови системи громадського 

здоров’я з метою формування та реалізації ефективної державної політики для 

збереження та зміцнення здоров’я населення, збільшення тривалості та 

покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, 
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працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом 

об’єднання зусиль усього суспільства. 

Реалізувати цю Концепцію передбачається упродовж 2017–2020 років. 

Основними засадами формування системи громадського здоров’я є: 

1) право на здоров’я та охорону здоров’я як одне з базових прав людини 

незалежно від її раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, віку, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

мовних або інших ознак, у тому числі стану здоров’я. Суспільство може 

досягти свого розвитку за умови, що його члени залишатимуться здоровими. 

Здоров’я населення є одним з основних факторів національної безпеки та 

благополуччя держави, а стан індивідуального і громадського здоров’я – 

запорукою гармонійних відносин у суспільстві; 

2) принцип пріоритетності збереження здоров’я населення в усіх 

напрямах діяльності органів державної влади, що передбачає визнання 

актуальних проблем у галузі охорони здоров’я комплексними і пов’язаними із 

соціальним детермінантом здоров’я. Соціальний детермінант здоров’я – це 

умови, в яких люди народжуються, ростуть, живуть та старіють, у тому числі 

сфери, що впливають на ці умови, зокрема стан економічного розвитку, 

соціальні норми, державна політика та політична система країни. Реалізація 

цього принципу передбачає провідну роль МОЗ як координатора діяльності з 

проведення та вдосконалення системи охорони здоров’я, впливу на соціальний 

детермінант здоров’я, запобігання шкідливому впливу навколишнього 

природного середовища на здоров’я людини; 

3) принцип досягнення справедливості щодо здоров’я, що гарантує 

створення умов для реалізації кожною людиною права на здоров’я, передбачає 

вжиття заходів до впливу на такий соціальний детермінант здоров’я, як 

громадський транспорт, доступ до освіти та медичного обслуговування, доступ 

до здорового харчування та фізичної культури, економічні можливості. При 

цьому МОЗ ініціюватиме вжиття заходів та запровадження інноваційних 
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підходів і процесів прийняття рішень, які матимуть позитивний влив на 

здоров’я людини; 

4) принцип солідарної відповідальності, що визнає взаємну залежність та 

відповідальність певних територіальних громад, спільнот, сімей та окремих 

осіб за їх діяльність або бездіяльність щодо досягнення та підтримки 

найвищого рівня показників здоров’я. Держава зобов’язується залучати 

суб’єктів підприємницької діяльності, професійних об’єднань та 

громадянського суспільства для прийняття спільних рішень щодо усунення 

загальних загроз здоров’ю та покращення благополуччя населення; 

5) принцип доказовості та економічної доцільності як базовий принцип 

прийняття управлінських рішень у системі громадського здоров’я з метою 

забезпечення права на здоров’я та охорону здоров’я у довгостроковій 

перспективі. Держава буде використовувати та розвивати наявний потенціал 

для визначення найбільш оптимальних шляхів вирішення проблем 

громадського здоров’я з урахуванням передового міжнародного досвіду та 

кращої світової практики. Пріоритетність напрямів здійснення заходів у системі 

громадського здоров’я визначатиметься з урахуванням ефективності витрат; 

6) принцип цілісного підходу до здоров’я, що передбачає сукупність його 

фізичної, психічної, психологічної, духовної і соціальної складових. 

Організаційними принципами формування системи громадського 

здоров’я є: 

• законність – відповідність Конституції і законам України та 

міжнародним договорам; 

• міжгалузеве співробітництво та координація – створення механізмів 

узгодження цілей, пріоритетів, завдань та заходів у сфері громадського 

здоров’я; 

• визначення пріоритетів – послідовність виконання програм та 

здійснення заходів відповідно до потреб держави та очікувань 

суспільства; 
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• ефективність – досягнення максимально можливих результатів за 

рахунок мінімально необхідних витрат; 

• підзвітність – регулярне звітування перед суспільством та 

територіальними громадами про результати роботи у доступній формі; 

• спадкоємність – збереження та передача цінностей, норм, знань, 

досвіду для подальшого використання і забезпечення послідовної 

реалізації державної політики незалежно від політичної ситуації. 

Для реалізації цієї Концепції передбачається розробити план заходів на 

2017–2020 роки. 

Оскільки Концепція розвитку охорони громадського здоров’я є основним 

документом, який визначає стратегію розвитку охорони здоров’я в Україні, 

зверніть увагу на шляхи та способи вирішення проблем. 

Вирішення проблем передбачається здійснити шляхом: 

• створення багатосекторальної системи громадського здоров’я з 

координуючою роллю МОЗ; 

• посилення ролі міністра охорони здоров’я у сфері громадського здоров’я 

через запровадження принципу пріоритетності збереження здоров’я 

населення в усіх напрямах діяльності органів державної влади та 

визначення на законодавчому рівні повноважень міністра щодо 

подолання загроз та наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть мати 

негативний вплив на здоров’я населення; 

• гармонізації нормативно-правової бази у сфері громадського здоров’я з 

європейським законодавством; 

• запровадження багатосекторального підходу до вирішення проблем у 

сфері громадського здоров’я для раціонального використання наявних 

людських та матеріальних ресурсів; 

• забезпечення функціонування Центру громадського здоров’я МОЗ як 

координатора програм та проектів громадського здоров’я; 
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• зменшення політичного впливу на діяльність Центру громадського 

здоров’я МОЗ шляхом утворення в його структурі наглядової ради з 

відповідними повноваженнями; 

• задоволення на національному та регіональному рівні потреби населення 

щодо здоров’я, проведення оцінювання ризиків і вирішення проблем у 

сфері громадського здоров’я; 

• забезпечення централізації та децентралізації через передачу визначених 

функцій у сфері громадського здоров’я та ресурсів органам місцевого 

самоврядування; 

• залучення медичних працівників усіх рівнів, насамперед первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги, до виконання окремих завдань у 

сфері громадського здоров’я та розширення їх повноважень щодо 

надання послуг у сфері громадського здоров’я (від профілактичних до 

паліативних); 

• визначення пріоритетів у сфері громадського здоров’я для забезпечення 

їх першочергового фінансування; 

• удосконалення аналітичної та інформаційної складових діяльності у сфері 

громадського здоров’я, створення інформаційних баз даних та системи 

обміну інформацією у режимі реального часу; 

• перехід від системи тотального контролю до системи стимулювання 

особистої відповідальності за збереження та зміцнення здоров’я; 

• утворення при МОЗ міжвідомчої координаційної ради з питань 

формування замовлення на наукову продукцію у сфері громадського 

здоров’я за кошти державного бюджету з включенням до її складу 

представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади, 

громадських та професійних об’єднань; 

• запровадження механізмів фінансування системи громадського здоров’я, 

забезпечення прозорості та підзвітності використання доступних 

ресурсів. 
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Забезпечення розвитку системи громадського здоров’я передбачає 

здійснювати за такими напрямами: 

1. Створення єдиної системи громадського здоров’я, що передбачає: 

- реалізацію визначеного Всесвітньою організацією охорони здоров’я 

принципу пріоритетності збереження здоров’я населення в усіх напрямах 

діяльності органів державної влади; 

- посилення ролі МОЗ як центрального органу виконавчої влади, 

відповідального за реалізацію державної політики у сфері громадського 

здоров’я; 

- проведення аудиту, оптимізацію мережі та консолідацію аналітичних 

ресурсів науково-дослідних установ та лабораторних центрів МОЗ; 

- покладення на Центр громадського здоров’я МОЗ функцій із 

супроводження управлінських рішень у сфері громадського здоров’я, зокрема зі 

створення та підтримки єдиної інформаційно-аналітичної системи медичної 

інформації, методичного керівництва лабораторною та аналітичною роботою 

регіональних центрів громадського здоров’я; 

- визначення провідних спеціалізованих дослідних установ МОЗ у сфері 

громадського здоров’я, зокрема біологічної безпеки та біологічного захисту; 

- проведення аудиту мережі лабораторних центрів МОЗ з метою її 

оптимізації; 

- посилення функцій з біологічної безпеки та біологічного захисту МОЗ; 

- визначення ефективного механізму співпраці центральних органів 

виконавчої влади з метою обміну інформацією про фактори, що впливають на 

стан здоров’я населення; 

- утворення національного та регіональних міжвідомчих колегіальних 

дорадчих органів з питань громадського здоров’я, залучення до їх роботи 

представників громадянського суспільства; 

- забезпечення зв’язку із системою первинної медико-санітарної 

допомоги, зокрема шляхом визначення пріоритетів та проведення спільних 

заходів; 
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- виконання функцій у сфері громадського здоров’я на регіональному 

рівні шляхом об’єднання та оптимізації наявних ресурсів; 

- запровадження стратегічного планування розвитку системи 

громадського здоров’я із залученням заінтересованих сторін, що дасть змогу 

визначити місію, цілі та заходи у сфері громадського здоров’я на 

національному, регіональному та місцевому рівні; 

2. Удосконалення законодавчої бази, що передбачає: 

- визначення на законодавчому рівні засад державної політики у сфері 

громадського здоров’я та прийняття закону про систему громадського здоров’я; 

- підготовку проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання 

у сфері громадського здоров’я, з метою забезпечення функціонування єдиної 

системи громадського здоров’я, оптимізації регуляторної політики у сфері 

громадського здоров’я; 

- удосконалення санітарних норм і правил з урахуванням міжнародної 

практики та сучасних соціально-економічних умов; 

- адаптацію законодавства у сфері громадського здоров’я до 

законодавства ЄС, зокрема перехід до застосування технічних регламентів (у 

частині безпечності нехарчової продукції); 

Посилення ролі МОЗ, Центру громадського здоров’я МОЗ та розвиток 

системи громадського здоров’я загалом, що передбачає: 

- посилення інформаційно-аналітичної складової частини діяльності, 

зокрема шляхом удосконалення та уніфікації підходів до підготовки 

статистичної звітності та впровадження єдиних інформаційних систем і 

технологій; 

- розроблення та впровадження навчальних програм з урахуванням 

кращого європейського та міжнародного досвіду; 

- проведення центральними органами виконавчої влади державного 

соціально-гігієнічного моніторингу та формування бази даних про стан 

здоров’я населення та середовища життєдіяльності людини за результатами 
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аналізу причин та наслідків впливу на стан здоров’я населення середовища 

життєдіяльності людини; 

- покращення якості послуг, що надаються лабораторними установами, 

шляхом стандартизації порядку і процедур діяльності, розвиток існуючої 

мережі референс-лабораторій, запровадження нових методик проведення 

досліджень; 

- розмежування функцій з проведення оцінки та управління ризиками у 

сфері громадського здоров’я; 

- удосконалення процедури проведення моніторингу, оцінки та 

обґрунтування процесу ухвалення рішень; 

3. Формування інформаційної та комунікаційної складових системи 

громадського здоров’я, що передбачає: 

- організацію проведення загальнонаціональних інформаційно-

просвітницьких кампаній щодо попередження захворювань та переваг 

здорового способу життя; 

- підтримку та розвиток технологій, спрямованих на здобуття знань, 

умінь та навичок щодо управління здоров’ям; 

- забезпечення системності інформаційних повідомлень стосовно 

здоров’я населення; 

4. Удосконалення механізмів фінансування та консолідація державних 

ресурсів для системи громадського здоров’я, що передбачає: 

- залучення додаткових коштів за рахунок джерел, не заборонених 

законодавством; 

- додаткове фінансування регіональних ініціатив у сфері громадського 

здоров’я шляхом проведення відкритих конкурсів на засадах конкуренції та 

відбору найкращих пропозицій; 

- формування державної політики з урахуванням принципів державно-

приватного партнерства для вирішення соціально значущих питань у сфері 

громадського здоров’я; 
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- оптимізацію ресурсів, у тому числі фінансових, які спрямовувалися на 

утримання інфраструктури, за рахунок запровадження сучасних технологій та 

методів роботи, а також вирішення питання щодо можливої передачі 

лабораторних центрів МОЗ на обласному та районному рівні до спільної 

власності територіальних громад; 

- запровадження механізмів функціонування, зокрема фінансування, 

лабораторних підрозділів закладів охорони здоров’я незалежно від форми 

власності та підпорядкування як єдиної мережі з метою реагування на загрози у 

сфері громадського здоров’я, у тому числі міжрегіональних (міжобласних) 

лабораторних центрів. 

Проаналізуйте основні очікувані результати від реалізації Концепції 

розвитку охорони громадського здоров’я. Зокрема впровадження основних 

заходів, які визначає Конценція, сприятиме: 

1. Створенню системи формування державної політики у сфері 

громадського здоров’я, що передбачає: 

- формування Верховною Радою України основ державної політики у 

сфері громадського здоров’я шляхом закріплення на законодавчому рівні засад 

функціонування системи громадського здоров’я, визначення її основних 

напрямів, пріоритетів і завдань, встановлення нормативів і обсягів бюджетного 

фінансування, затвердження загальнодержавних програм у сфері громадського 

здоров’я; 

- здійснення Кабінетом Міністрів України організації розроблення та 

виконання державних цільових програм, визначення економічних, правових та 

організаційних механізмів, стимулювання ефективної діяльності у сфері 

громадського здоров’я, укладення міжурядових угод і координації 

міжнародного співробітництва у сфері громадського здоров’я; 

- розроблення органами місцевого самоврядування місцевих і 

регіональних комплексних та цільових програм з вирішення пріоритетних 

питань у сфері громадського здоров’я. 



41 
 

2. Визначенню ефективних механізмів фінансування системи 

громадського здоров’я, зокрема: 

- фінансуванню системи громадського здоров’я за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів, фондів медичного страхування, міжнародної 

технічної допомоги, благодійних фондів та інших джерел, не заборонених 

законодавством, шляхом оплати робіт у сфері громадського здоров’я, 

залученню висококваліфікованого персоналу для виконання завдань та функцій 

у сфері громадського здоров’я, створенню конкурентоспроможного середовища 

для розвитку наукових розробок у сфері громадського здоров’я; 

- використанню фінансових ресурсів для розвитку інфраструктури або 

закупівлі необхідних робіт і послуг шляхом моделювання процесів, проведення 

аналізу і прогнозування їх економічної ефективності, а також їх впливу на 

функціонування системи громадського здоров’я; 

- залученню інвестицій у систему громадського здоров’я за результатами 

аналізу загального обсягу витрат на використання обладнання протягом строку 

його експлуатації (Full Cost of Ownership); 

- розробленню Центром громадського здоров’я МОЗ моделей 

фінансування функцій у сфері громадського здоров’я та підготовці ним 

пропозицій щодо фінансового забезпечення таких функцій з урахуванням 

можливостей існуючої інфраструктури; 

- фінансуванню надання послуг у сфері громадського здоров’я шляхом 

закупівель таких послуг; 

- фінансуванню виконання програм у сфері громадського здоров’я на 

регіональному рівні за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів у 

порядку, визначеному законодавством. 

3. Визначенню МОЗ ключовим центральним органом виконавчої влади в 

системі громадського здоров’я, на який покладатимуться такі функції: 

- здійснення управління системою охорони здоров’я шляхом розроблення 

проектів актів законодавства, прийняття управлінських рішень з урахуванням 

результатів оцінки ризиків; 
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- визначення пріоритетів у сфері громадського здоров’я, зокрема 

встановлення цільових орієнтирів щодо здоров’я населення; 

- забезпечення реалізації принципу пріоритетності збереження здоров’я 

населення в усіх напрямах діяльності органів державної влади шляхом 

здійснення міжвідомчої координації та забезпечення взаємодії з іншими 

органами виконавчої влади у сфері охорони здоров’я; 

- забезпечення здійснення заходів щодо зміцнення потенціалу і надання 

послуг у сфері громадського здоров’я в рамках програми Європейського 

регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я «Здоров’я – 2020: 

основи Європейської політики на підтримку дій держави та суспільства в 

інтересах здоров’я і благополуччя»; 

- забезпечення визначення соціального детермінанта здоров’я та 

соціальної справедливості для узгодження дій в усіх секторах державного 

управління та заінтересованих сторін; 

- визначення пріоритетів забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, протидії інфекційним та неінфекційним хворобам; 

- забезпечення розроблення державних програм і планів заходів у сфері 

громадського здоров’я; 

- координація діяльності щодо проведення наукових досліджень у сфері 

громадського здоров’я; 

- забезпечення готовності до спалахів особливо небезпечних інфекційних 

хвороб та імплементації Міжнародних медико-санітарних правил; 

- розроблення, виконання та проведення моніторингу державних програм 

у сфері громадського здоров’я (вакцинація, протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу 

тощо); 

- забезпечення здійснення державного санітарно-епідеміологічного 

нагляду за інфекційними та неінфекційними хворобами, проведення 

моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського 

здоров’я, у тому числі розслідування (із залученням відповідальних органів 
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виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) епідемій та спалахів 

інфекційних хвороб, що мають загальнодержавне значення; 

- надання практичної допомоги органам охорони здоров’я (за їх запитом) 

на регіональному та місцевому рівні щодо ліквідації спалахів інфекційних 

хвороб та неінфекційних захворювань, отруєнь, медичних наслідків стихійних 

лих тощо; 

- проведення оцінювання ризиків для громадського здоров’я; 

- проведення моніторингу стану здоров’я населення, аналізу причин та 

наслідків щодо впливу факторів навколишнього природного середовища 

(забруднення, харчування, професійне середовище тощо) на стан здоров’я 

населення, розроблення відповідних пропозицій; 

- забезпечення функціонування державної мережі лабораторій для 

реагування на надзвичайні події у сфері громадського здоров’я (лабораторії з 

рівнем захисту не нижче BSL-2), у тому числі референс-лабораторій за 

основними видами лабораторних досліджень, та дослідного центру з виявлення 

та вивчення збудників особливо небезпечних інфекційних хвороб з утриманням 

національної колекції штамів збудників особливо небезпечних інфекційних 

хвороб; 

- забезпечення міжнародного співробітництва у сфері громадського 

здоров’я з метою інтеграції України до міжнародних систем санітарно-

епідеміологічного нагляду; 

- вивчення питання відновлення виробництва вакцин, експрес-тестів для 

збудників особливо небезпечних інфекційних хвороб та інших матеріалів для 

лабораторних закладів; 

- надання організаційно-методологічної допомоги центрам громадського 

здоров’я; 

- планування та організація проведення загальнодержавних 

інформаційних кампаній, спрямованих на популяризацію здорового способу 

життя, зміцнення здоров’я населення. 
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4. Визначенню функцій у сфері громадського здоров’я, що виконують 

центральні органи виконавчої влади, які здійснюють формування та реалізацію 

державної політики у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів та 

імунобіологічних препаратів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів; у сфері національної безпеки, охорони навколишнього 

природного середовища та екологічної безпеки; державної регіональної 

політики, державної житлової політики і державної політики у сфері 

будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального 

господарства; державної аграрної політики та державної політики у сфері 

продовольчої безпеки; державної політики у сферах промислової безпеки, 

охорони праці, гігієни праці та соціальної політики, державної політики у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції; у сфері освіти і науки, наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій; 

охорони державного кордону, митної справи; у сфері цивільного захисту, 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; у молодіжній сфері, 

сфері фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання. 

5. Визначенню повноважень органів місцевого самоврядування (обласних 

рад, їх виконавчих органів, а до їх утворення облдержадміністрацій) щодо 

реалізації державної політики у сфері громадського здоров’я, зокрема: 

- створення регіональних центрів громадського здоров’я (комунальні 

заклади, установи, підприємства); 

- визначення пріоритетів формування регіональної політики та 

стратегічного управління з питань громадського здоров’я; 

- розроблення регіональних планів комплексних заходів та програм з 

профілактики та лікування захворювань, які спричиняють найбільший 

негативний соціально-демографічний та економічний вплив, та проведення 

моніторингу їх виконання; 

- створення чіткої та прозорої регіональної системи звітності щодо 

виконання програм і реалізації проектів у сфері громадського здоров’я та 

проведення громадських слухань з обговорення питань щодо стану здоров’я 
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населення та його соціального детермінанта; 

          - забезпечення координації дій у сфері громадського здоров’я усіх 

заінтересованих сторін на регіональному рівні; 

- дотримання методичних вимог та рекомендацій, а також виконання 

замовлення на проведення досліджень Центру громадського здоров’я МОЗ та 

інших установ Міністерства, у тому числі на умовах аутсорсингу; 

- реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я, що 

мають регіональне значення, зокрема локальні спалахи інфекційних хвороб; 

- забезпечення організації проведення моніторингу причин і умов 

виникнення інфекційних хвороб та отруєнь і надання матеріалів за його 

результатами відповідним центральним органам виконавчої влади, зокрема 

Держпродспоживслужбі, Держпраці; 

- забезпечення розвитку та функціонування систем санітарно-

епідеміологічного нагляду, проведення оцінювання та комплексного аналізу 

основних факторів ризику (поведінкові, біологічні тощо) та соціального 

детермінанта здоров’я, здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та подання матеріалів до інформаційної системи Центру 

громадського здоров’я МОЗ; 

- створення карти поширення захворювань, проведення аналізу 

доступності медичної допомоги на регіональному рівні, планування та 

організації проведення спеціальних досліджень, у тому числі виконання 

скринінгових програм; 

- формування баз даних про стан здоров’я населення та середовища 

життєдіяльності людини за результатами аналізу причин та наслідків впливу на 

стан здоров’я населення середовища життєдіяльності людини; 

- розроблення і реалізації регіональних стратегій формування 

усвідомленого та відповідального ставлення населення до власного здоров’я та 

особистої безпеки; 

- проведення регіональних інформаційних кампаній у сфері громадського 

здоров’я. 
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6. Визначенню повноважень органів місцевого самоврядування на 

районному та місцевому рівні, зокрема спеціалістів з питань громадського 

здоров’я (епідеміологів), щодо: 

- залучення центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, 

індивідуальних лікарів загальної практики – сімейних лікарів, медичного 

персоналу, об’єднань громадян та волонтерів до здійснення протиепідемічних 

та профілактичних заходів щодо інфекційних хвороб, проведення 

індивідуальної та масової профілактики захворювань, аналізу стану здоров’я 

населення, розроблення рекомендацій щодо профілактики і зниження впливу 

негативних факторів виникнення захворювань, розслідування поодиноких 

випадків інфекційних хвороб, проведення санітарно-просвітницької роботи 

серед населення з питань профілактики інфекційних хвороб та неінфекційних 

захворювань, навчання населення з питань здорового способу життя; 

- своєчасного інформування про випадки інфекційних хвороб, отруєнь 

серед населення; 

- розслідування випадків та спалахів інфекційних хвороб, які не 

поширюються за межі домогосподарств; 

- виконання програм у сфері громадського здоров’я; 

- участі в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у сфері 

громадського здоров’я, які мають локальне значення. 

7. Створенню ефективної системи розвитку людських ресурсів у сфері 

громадського здоров’я, що передбачає: 

- визнання кадрового забезпечення як невід’ємної частини розвитку 

сфери громадського здоров’я; 

- розроблення і реалізацію стратегії розвитку кадрових ресурсів, у тому 

числі визначення реальних та прогнозних потреб, планування і здійснення 

підготовки кадрів, раціонального розподілу, управління ресурсами; 

- реформування системи додипломної та післядипломної підготовки 

працівників системи громадського здоров’я та їх безперервного професійного 

розвитку, запровадження спеціальності та спеціалізації “громадське здоров’я”; 
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- навчання за окремими магістерськими програмами у вищих навчальних 

закладах, на курсах підвищення кваліфікації або дистанційно фахівців, що 

працюють у сфері громадського здоров’я; 

- запровадження у вищих навчальних закладах за базовими 

спеціальностями програм з науково обґрунтованої професійної діяльності у 

сфері громадського здоров’я для забезпечення проведення комплексного 

оцінювання і моніторингу стану здоров’я населення, виявлення факторів, що 

впливають на здоров’я населення, здійснення заходів щодо збереження та 

зміцнення здоров’я населення і оцінювання їх ефективності; 

- проведення тренінгів з питань практичної (польової) епідеміології; 

- формування інноваційного стилю роботи з використанням нових форм 

співпраці працівників системи громадського здоров’я і медичної допомоги, а 

також працівників системи охорони здоров’я, соціальних служб; 

- забезпечення вищими навчальними закладами профільної поглибленої 

підготовки випускників до провадження науково-дослідницької, науково-

виробничої та проектної професійної діяльності; 

- відповідальність МОЗ за формування та розвиток кадрових ресурсів у 

сфері громадського здоров’я; 

- забезпечення Центром громадського здоров’я МОЗ проведення 

оцінювання потреб та планування розвитку людських ресурсів, проведення 

оцінювання навчальних потреб, розроблення навчальних програм у сфері 

громадського здоров’я; 

- проведення навчання з питань громадського здоров’я лікарів усіх 

спеціальностей та інших працівників системи охорони здоров’я, а також 

спеціалістів інших галузей, у тому числі журналістики, соціальної роботи, у 

соціальній та природничій науковій сфері. 

8. Підвищення медичної грамотності населення шляхом: 

- забезпечення доступу, розуміння і використання відповідної інформації 

з метою зменшення ризику, профілактики хвороб та зміцнення здоров’я; 
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- протидії активній рекламі небезпечної продукції і способу життя, 

зокрема нездорового харчування, шкідливих звичок, низької рухової 

активності, безконтрольного та нераціонального застосування лікарських 

засобів; 

- створення, підтримки і відновлення довіри до лікарів та інших 

працівників системи охорони здоров’я; 

- визначення МОЗ та Центром громадського здоров’я МОЗ особливостей 

сприйняття і потреб різних соціальних груп населення та професійної 

спільноти, поширення серед них інформації з використанням засобів масової 

інформації; 

- навчання фахівців у сфері громадського здоров’я з питань комунікації. 

9. Прийняттю управлінських рішень у системі громадського здоров’я з 

урахуванням принципів доказовості та економічної доцільності шляхом: 

- використання та розвитку наявного наукового та аналітично-

дослідницького потенціалу системи охорони здоров’я для визначення найбільш 

оптимальних шляхів вирішення проблем громадського здоров’я з урахуванням 

кращої світової практики; 

- проведення операційних досліджень, які вивчають конкретну проблему 

в рамках конкретної програми, а не загальні питання щодо охорони здоров’я та 

проблеми, для вирішення яких необхідно прийняття програмних управлінських 

рішень; 

- співпраці між органами державної влади і органами місцевого 

самоврядування та науково-дослідними установами для визначення 

проблематики дослідження, розроблення програми дослідження, проведення 

дослідження, аналізу та інтерпретації результатів; 

- визнання результатів дослідження, які використовуються для прийняття 

управлінських рішень; 

- координації Центром громадського здоров’я МОЗ дій з проведення 

операційних досліджень у сфері громадського здоров’я. 

Розвиток системи громадського здоров’я сприятиме: 
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• запровадженню інтегрованого підходу до вирішення проблем 

громадського здоров’я з метою раціонального використання наявних 

людських та матеріальних ресурсів; 

• отриманню вірогідної інформації про стан здоров’я населення; 

• створенню чіткої та прозорої системи звітності про результати 

впровадження програм і проектів у сфері громадського здоров’я; 

• підвищенню рівня поінформованості населення та органів державної 

влади про стан здоров’я населення, умови його збереження та 

пріоритети розвитку медичної галузі; 

• підвищенню ефективності використання бюджетних коштів у сфері 

громадського здоров’я та запровадження індикаторів ефективності їх 

використання; 

• збільшенню середньої тривалості життя людини; 

• зниженню рівня загальної захворюваності, інвалідності та смертності 

населення; 

• зниженню рівня передчасної смертності від серцево-судинних 

захворювань, раку, діабету та хронічних респіраторних захворювань; 

• зниженню рівня захворюваності і смертності від туберкульозу, ВІЛ-

інфекції/СНІДУ та інших соціально небезпечних захворювань; 

• зниженню рівня зловживання алкоголем, неналежної фізичної 

активності, споживання населенням тютюнових виробів, надмірної 

кількості солі та цукру тощо; 

• зниженню рівня захворюваності на ожиріння та діабет. 
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