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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Упродовж багатьох століть Україна накопичує досвід побудови 

національної системи державного управління і самоврядування та їх правового 

регулювання. Використання цієї історичної спадщини є важливим джерелом 

побудови сучасної Української держави, а врахування історичного досвіду в 

процесі побудови як моделі державного управління, так і його важливої 

складової – державного управління системою охорони здоров’я, – 

об’єктивною необхідністю. 

Предметом науки державного управління у галузі охорони здоров’я є 

закономірності функціонування системи державного управління сферою і 

певною мірою суспільних процесів як об’єктів державно-управлінського 

впливу. 

Таким чином, державне управління охороною здоров’я – одна зі 

складових (підгалузей) науки державного управління. Спираючись на 

засадничі принципи останньої та ґрунтуючись на закономірностях її 

розвитку, державне управління охороною здоров’я вивчає шляхи і механізми 

розвитку державного управління на всіх етапах від початку його виникнення 

як самостійної галузі соціального управління, так і до сучасного стану. За 

своєю сутністю є всі підстави розглядати державне управління охороною 

здоров’я як окрему підгалузь науки державного управління і як специфічний 

різновид управління медичною сферою. 

Навчальна програма дисципліни “Державне управління охорони 

здоров’я” розроблена для студентів, які навчаються за спеціальністю 

“Менеджмент та адміністрування” професійного спрямування “Медичний та 

фармацевтичний менеджмент”. Структурно-логічна схема спеціалізації 

передбачає вивчення навчальної дисципліни “Державне управління охорони 

здоров’я” в часі, що передує вивченню інших профілюючих навчальних 

дисциплін. 
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Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми навчання 

та поєднує в собі робочу програму курсу, завдання та рекомендації до 

виконання семестрової контрольної роботи. 

Мета вивчення дисципліни – 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 навчальної дисципліни є теоретична підготовка студентів з 

питань: 

• основ державної соціальної політики та політики в галузі охорони 

здоров'я в умовах суспільних трансформацій; 

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

• аналітичного підходу до сучасної світової і європейської політики 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; 

• державного управління щодо перебудови медичного забезпечення в 

Україні; 

а також набуття практичних навичок і вмінь: 

• розроблення пропозицій (проектів) щодо визначення стратегічних 

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, використання 

технології типових методів управління, визначення технологій 

управління системою, що є раціональною за ознаками досягнення мети 

діяльності та застосовуваними ресурсами; 
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• здійснення планування, організації та контролю виконання завдань 

державних, регіональних, галузевих (міжгалузевих) програм і проектів 

розвитку відповідної території чи галузі, застосовуючи 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 

управління за результатами аналізу програм розвитку територій, галузі, 

вітчизняного і зарубіжного досвіду їх реалізації в контексті 

європейської інтеграції, використовуючи методи порівняльного та 

інституційного аналізу; 

• розроблення стратегії управління закладу охорони здоров’я. 

Вивчення дисципліни “Державне управління охорони здоров’я” 

передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Соціальна 

медицина”, “Управління змінами в охороні здоров’я”, “Основи менеджменту 

охорони здоров’я”, “Економіка та фінансування охорони здоров’я”, 

“Управління проектами в охороні здоров’я” тощо. 

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінюванні 

засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його 

роботи на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди або 

контрольної роботи з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій 

чи виконання контрольної роботи у студентів заочної форми навчання. 



6 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

 “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я” 

№ 
пор. 

Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль І. Державне управління в галузі охорони 
здоров’я як соціальне явище 

1 Теоретичні проблеми соціального розвитку 
2 Вступ до державного управління і стратегії 
3 Основи державного управління і стратегії в галузі охорони здоров’я 
4 Аналіз державного управління 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 державного 

управління 
 Змістовий модуль ІІ. Державне управління та стратегія в галузі 

охорони здоров’я 
7 Сучасне державне управління в галузі охорони здоров’я: 

концептуальні основи, законодавство, програми реформ 
8 Стратегія управління в галузі охорони здоров’я 
9 Міжнародний досвід формування державного управління в галузі 

охорони здоров’я 
Разом годин: 90 

 

 

ЗМІСТ  

дисципліни 

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» 

 

Змістовий модуль І. Державне управління в галузі охорони здоров’я 

як соціальне явище  

Тема 1. Теоретичні проблеми соціального розвитку 

Глобальна концепція людського розвитку: сутність і основний зміст. 

Конституційні засади соціального розвитку, соціальної політики в Україні. 

Охорона здоров’я як складова соціальної політики: сутність, мета, умови 
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реалізації. Основні напрями реалізації державної політики 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. Державна політика з охорони здоров’я як 

чинник формування економічних основ стабільного розвитку. 

Література [1; 12; 15; 16; 18; 23; 25; 31] 
 

Тема 2. Вступ до державної політики і стратегії 
 
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; 15; 16; 18; 23; 25; 31] 
 

Тема 3. Основи державного управління і стратегії в галузі охорони 

здоров’я  

Основні напрями державної політики з охорони здоров’я в Україні. 

Правові засади реформування державної політики з охорони здоров’я. 

Сучасні соціально-демографічні процеси та їх регулювання. 

Література [2; 11; 13; 14; 17; 19; 26] 
 

Тема 4. Аналіз державного управління в галузі охорони здоров’я  

Наука про державну політику: базові поняття. Зміст політики: 

проблеми, цілі, інструменти. Державна політика в галузі охорони здоров’я 

як процес. Етапи аналізу державної політики. Аналіз ефективності 

державної політики. 

Література [11–16; 23–26] 
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Тема 5. Державна політика з охорони здоров’я та шляхи її 

реформування  

Концепції реформування охорони здоров’я в Україні (2011–2016 рр). 

Проблеми 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 [3–10; 31; 32] 
 

Тема 6. Роль держави та інших суспільних груп у формуванні 

державного управління  

Роль урядових структур усіх рівнів: управління, законодавча та 

нормативна бази, сприяння реалізації політики, фінансовий контроль. Роль 

центральної виконавчої влади. Роль регіональної виконавчої влади. Роль 

урядових, громадських професійних організацій в розробленні та реалізації 

державної політики в галузі охорони здоров’я. 

Література [11–16; 23–26; 32]  
 

Змістовий модуль ІІ. Державне управління та стратегія в галузі 

охорони здоров’я  

 

Тема 7. Сучасне державне управління 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 реалізації реформ 

державної політики в охороні здоров’я. Міжгалузеві механізми державного 

управління охороною здоров’я. 

Література [19-22; 24-27; 30] 
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Тема 8. Стратегія управління в галузі охорони здоров’я  

Розгортання стратегії управління. Інструментарій аналізу існуючих 

умов. Визначення пріоритетів. Розроблення концептуальних основ стратегії. 

Критерії перевірки та оцінювання стратегії. 

Література [19-22; 24-27; 30] 
 

Тема 9. Міжнародний досвід формування державного управління в 

галузі охорони здоров’я  

Модель формування державного управління з охорони здоров’я і 

світовий досвід. Порівняльний аналіз політики з охорони здоров’я 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, країн Європейського Союзу та 

України. 

Література [14; 19; 21; 28] 
 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольну роботу з дисципліни “Державне управління охорони 

здоров’я” виконують відповідно до навчальних планів зі спеціальності 

“Менеджмент та адміністрування” та спеціалізації “Медичний та 

фармацевтичний менеджмент”. 

Головна мета контрольної роботи – рубіжний контроль професійно-

орієнтованих знань з дисципліни “Державне управління охорони здоров’я”, 

набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-

правових актів і аналізу державного управління охорони здоров’я. Це має 

наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що особливо 

важливо для студентів, які працюють. 

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачено 

індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі 

менеджменту та адміністрування відповідно до графіка консультацій та за 

телефоном 490-95-25. 
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Загальні вимоги. Контрольну роботу слід виконувати на аркушах паперу 

формату А-4 державною мовою. Сторінки необхідно пронумерувати. 

Завдання виконується на основі діяльності закладу охорони 

здоров’я, в якому працює студент. 

Оцінювання виконання завдання. Під час перевірки контрольної роботи 

викладач особливу увагу має звертати на те, як студент розуміє зміст 

навчальної дисципліни “Державне управління охорони здоров’я”, його 

здатність пов'язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями 

конкретного закладу охорони здоров’я, а також уміння систематизувати 

матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв 

оцінювання найважливішим є здатність до практичного застосування знань у 

конкретних ситуаціях. 

Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі 

параметри: 

−  ґрунтовність відповіді на поставлені питання, яка свідчить про рівень 

опанування теоретичним матеріалом; 

−  розуміння категорії навчальної дисципліни, що позначається у власному 

викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно 

дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров'я; 

−  уміння коментувати наведені ілюстрації (або реальні документи 

медичної установи); 

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

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Вступна частина. Назва закладу охорони здоров’я, його 

спеціалізація, організаційно-правова форма, вищий орган управління, 

місцезнаходження, час і порядок утворення, кількість населення, що 

обслуговується закладом. 

2. Основна частина. Розгорнути та впровадити стратегію управління 

закладу охорони здоров’я. 
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У роботі потрібно висвітлити: 

• інструментарій аналізу існуючих умов; 

• визначити зацікавлені та конкуруючі сторони,  

• провести SWOT-аналіз;  

• визначити цільову орієнтацію та місії закладу; 

•  визначити пріоритети за допомогою методики бінарного 

порівняння; 

• визначити критерії перевірки і оцінювання стратегії. 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

У процесі стратегічного планування після формування місії доцільно 

переходити до аналізу стану середовища. 

Класичним методом аналізу середовища є метод SWOT-аналізу, який 

дає можливість провести сумісне вивчення його зовнішніх та внутрішніх 

факторів. Назва методу походить від перших літер Strength (сила), Weakness 

(слабкість), Opportunities (можливості), Threats (загрози). 

Аналізуючи зовнішнє середовище слід вказати на такі основні фактори: 

• макросередовища: демографічні; економічні; технологічні; 

політичні; правові; соціальні; культурні, 

• безпосереднього середовища: покупці; партнери; конкуренти; ринок 

робочої сили. 

Аналіз зовнішнього середовища дає можливість визначити основні 

можливості та загрози для фірми. Наприклад, прискорення росту ринку або 

навпаки зростання продажу послуги-замінника. Необхідно пам’ятати, що 

самі собою можливості організації не надають їй конкурентних можливостей 

у бізнес-середовищі. Можливості реальні тільки тоді, коли вони мають 

відповідну цінність для покупця. 
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Для реалізації можливостей або ліквідації загроз фірма повинна мати 

певний внутрішній потенціал, який можна визначити аналізуючи внутрішнє 

середовище. При цьому можна відстежити: 

• кадри: рівень організаційної культури; наймання, просування та 

підготовка; оцінювання результатів праці; 

• організація: організаційна структура управління; комунікативні 

процеси; ієрархія; розподіл прав і відповідальності, делегування 

повноважень; норми, правила, процедури; 

• виробництво: стан НДР; потужності; технології; логістика; економія 

на масштабах; можливості; 

• фінанси: фінансова стабільність; затрати; можливість інвестицій; 

• маркетинг: імідж; частка ринку; якість; цінова політика; методи 

просування товарів; географічне розташування; ефективність інновацій. 

Виявлені сильні сторони мають бути підґрунтям, на яке компанія має 

спиратися в конкурентній боротьбі. Слабкі сторони теж повинні знаходитися 

в зоні постійної уваги керівництва, з метою найшвидшого подолання. 

Можливості і загрози та слабкі та сторони заносять в матрицю SWOT, а 

потім виявляють зв’язки між ними. Матриця SWOT має наступний вигляд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Матриця SWOT 

Слабкі сторони 
*......    Поле Сл та М  Поле Сл та З 
*...... 
*....... 
 
 

Можливості  Загрози 
*........                *.........  
*.........   *........ 
*.........   *......... 

Сильні сторони 
*....... 
*........    Поле С та М  Поле С та З  
*........ 

Слабкі сторони 
*......    Поле Сл та М  Поле Сл та З 
*...... 
*....... 
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При розробленні стратегії організації слід розглянути усі можливі 

парні комбінації. 

Поле С та М – на основі пар цього квадрата необхідно розробляти 

стратегію з використання сильних сторін, з метою отримання віддачі від 

можливостей. 

Поле Сл та М – стратегія має бути побудована таким чином, щоб за 

рахунок можливостей подолати слабкі сторони. 

Поле С та З – стратегія повинна передбачати подолання загроз за 

рахунок сильних сторін організації. 

Поле Сл та З - обрана стратегія має подолати слабкі сторони та 

відвести загрозу. 

При розробленні стратегії треба мати на увазі, що можливості та 

загрози можуть переходити одна в одну, тобто невикористані можливості 

можуть стати загрозою для компанії. И навпаки, вдало відвернута загроза 

надає організації додаткові можливості.  

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 

законодавстві. 

8. Регіональні демографічні проблеми в Україні. 

9. Сучасні проблеми планування сім’ї в Україні. 

10. Соціальне-демографічна криза в Україні: причини і наслідки. 

11. Демографічна ситуація в Україні: сучасний стан, проблеми і 

перспективи. 
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12. Державне управління в галузі охорони здоров’я як соціальне 

явище. 

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

здоров’я. Методологія політичного аналізу в галузі охорони 

здоров’я. 

14. Роль урядових структур усіх рівнів: управління, законодавча та 

нормативна бази, сприяння реалізації 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 

організації охорони здоров’я, країн Європейського Союзу та 

України. 

19. Проблеми розвитку соціального партнерства в галузі охорони 

здоров’я. 

20. Міжсистемні механізми забезпечення охорони здоров’я. 

21. Соціально-гуманітарні аспекти оптимізації державного управління 

охороною здоров’я. 

22. Поняття якості та необхідність її підвищення в управлінні 

охороною 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, 
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умови реалізації.  

29. Основні напрями реалізації державного управління з охорони 

здоров’я в Україні.  

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

Україні.  

31. Основні принципи державного управління 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. Державне управління охорони здоров’я як чинник формування 

економічних основ стабільного розвитку. 

35. Державне управління в галузі охорони здоров’я як соціальне 

явище. 

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 

Україні.  

39. Правові засади реформування державної політики з охорони 

здоров’я.  

40. Сучасні соціально-демографічні процеси та їх регулювання. 

41. Наука про державне управління: 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. 
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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 урядових структур усіх рівнів у формуванні державної 

політики: управління, законодавча та нормативна бази, сприяння 

реалізації політики, фінансовий контроль.  

51. Роль центральної та регіональної виконавчої влади у формуванні 

державної політики.  

52. Роль урядових, громадських професійних організацій в розробці 

та реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я. 

53. Система охорони здоров’я та її структурні складові. 

54. Тенденції розвитку і кризові явища в охороні здоров’я, цілі, 

завдання. 

55. Реалізація реформ державної політики в охороні здоров’я.  

56. Міжгалузеві механізми державного управління охороною здоров’я. 

57. Світовий досвід формування державного управління охорони 

здоров’я.  

58. Формування політики охорони здоров’я Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я, країн Європейського Союзу та України. 

59. Формування політики охорони здоров’я у країнах Європейського 

Союзу. 

60. Формування політики охорони здоров’я у країнах Північної 

Америки. 
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