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РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ 

ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Анотація. Україна успадкувала екстенсивну та високоцентралізовану систему 
охорони здоров’я, яку не вдалося підтримувати на належному рівні внаслідок різко-
го переходу до ринкової економіки, економічного спаду та через відсутність реформ 
у цій сфері. Це призвело до глибокої кризи в системі охорони здоров’я. 

На сьогодні Україна впроваджує кардинальні, комплексні та якісні зміни в систе-
мі охорони здоров’я, спрямовані на створення системи охорони здоров’я, орієнтованої 
на пацієнта, спроможної забезпечити медичне обслуговування всіх громадян України 
на рівні розвинутих європейських держав. Це потребує, передусім, ефективного здійс-
нення державного антикризового управління охороною здоров’я, належного норматив-
но-правового підґрунтя. Саме тому шляхи удосконалення механізмів державного анти-
кризового управління охороною здоров’я є актуальними завданнями сьогодення.

Ця стаття має на меті провести аналіз державного управління охороною здоров’я 
України та визначити перспективи розвитку механізмів державного антикризового 
управління у цій галузі. 

Наукова розвідка ґрунтується на системному аналізі основних джерел дослі-
джень державного антикризового управління та нормативно-правових документів, 
що забезпечують впровадження трансформацій у сфері охорони здоров’я в Україні, 
з метою подолання кризових явищ, зокрема здійснення фінансового регулювання, 
діяльності у сфері забезпечення доступності і якості медичної допомоги тощо.

У статті визначається, що основними проблемами кризи охорони здоров’я в 
Україні є депопуляція, недостатнє ресурсне забезпечення, в тому числі фінансове, 
матеріально-технічне та кадрове та ін. Законодавством України визначено процеду-
ру трансформації системи охорони здоров’я, що передбачає удосконалення механіз-
мів державного антикризового управління з метою покращення діяльності системи 
охорони здоров’я.



192

Доведено, що найважливішою складовою організаційно-правових механізмів 
державного антикризового управління охороною здоров’я є забезпечення доступно-
сті і якості медичної допомоги, а також впровадження загальнообов’язкового соці-
ального медичного страхування, шляхом прийняття відповідних нормативно-пра-
вових актів.
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трансформація охорони здоров’я; криза охорони здоров’я; державне антикризове 
управління охороною здоров’я.
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DEVELOPMENT OF MECHANISMS  
OF STATE ANTI-CRISIS MANAGEMENT  

OF THE DEPARTMENT OF HEALTH IN UKRAINE

Abstract. Ukraine has inherited an extensive and highly centralized healthcare system 
that has not been maintained properly due to the sharp transition to a market economy, 
the economic downturn and lack of reforms in this area. This has led to a deep crisis in the 
healthcare system.

To date Ukraine is introducing cardinal, comprehensive and qualitative changes in 
the healthcare system aimed at creating a patient-centered healthcare system capable of 
providing healthcare to all Ukrainian citizens at the level of developed European countries. 
This requires, first and foremost, the effective implementation of the public anti-crisis 
healthcare management, with the proper legal basis. That is why the ways of improving 
the mechanisms of public crisis management of healthcare are urgent tasks of today.

This article aims to analyze the public healthcare management of Ukraine and identify 
the prospects for developing mechanisms of the public crisis management in this field.

Scientific intelligence is based on a systematic analysis of the main sources of 
research of the public anti-crisis management and normative-legal documents that 
provide implementation of transformations in the field of healthcare in Ukraine, in order 
to overcome the crisis phenomena, in particular implementation of financial regulation, 
activities in the field of availability and quality of medical care, etc.

The article identifies that the main problems of the healthcare crisis in Ukraine are 
depopulation, insufficient resources, including financial, logistical and human resources, 
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etc. The legislation of Ukraine defines the procedure of transformation of the healthcare 
system that provides for improvement of the mechanisms of the public anti-crisis 
management in order to improve the healthcare system.

It is proved that the most important component of the organizational and legal 
mechanisms of the public anti-crisis management of healthcare is ensuring the availability 
and quality of medical care, as well as the introduction of compulsory social health 
insurance, by adopting appropriate legal acts.

Keywords: healthcare; public healthcare management; healthcare transformation; 
healthcare crisis; public healthcare crisis management.

Постановка проблеми. Рівень 
здоров’я нації вважають основним 
показником розвитку суспільства та 
держави. Індекс людського розвитку 
держави оцінюють за станом її сис-
теми охорони здоров’я [1]. Так у 2019 
році Україна зайняла 88 позицію зі 189 
країн і територій, які представлені в 
Доповіді про стан людського розвитку 
ПРООН [2].

На фоні розбалансованості систе-
ми охорони здоров’я спостерігається 
значне недофінансування, також при-
чиною кризи в охороні здоров’я Украї-
ни є централізований і нерівномірний 
розподіл коштів на охорону здоров’я. 
Складність управління системою охоро-
ни здоров’я обумовлена також комплек-
сом зовнішніх та внутрішніх чинників, 
що призводять до кризових явищ [1].

Таким чином, способами подолан-
ня кризи у сфері охорони здоров’я є 
реформування управління на всіх рів-
нях, а також впровадження державно-
го антикризового управління охоро-
ною здоров’я в Україні.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Проблематика ан-
тикризового управління викликає ін-
терес як зарубіжних так і українських 
дослідників. У різних аспектах теорію, 
методологію і практику антикризового 
управління досліджували Е. Адельсеіто-
ва [3], А. Олешко [4], М. Пірен [5], П. Са-

муельсон [6], Н. Сапа [7], Н. Ткачова [8] 
та ін. Проблеми державного управлін-
ня сферою охорони здоров’я досліджу-
вали такі вчені як М.  Білинська [9; 10; 
11], Л. Жаліло [10; 12], В. Князевич [11], 
Н.Кризина [13, І. Кринична [14], І. Соло-
ненко [12], Я.Радиш [9] та ін. Актуальні 
питання державного антикризового 
управління у сфері охорони здоров’я 
досліджують такі вчені як Аль Ширафі 
Мохаммед Авад [15], В. Кузьменко [16], 
І. Маркіна [1], І. Фуртак [17] та ін.

Мета статті полягає у здійсненні 
аналізу державного управління охоро-
ною здоров’я України та визначення 
перспектив розвитку механізмів дер-
жавного антикризового управління у 
цій галузі.

Виклад основного матеріалу. В 
Україні має місце криза системи охо-
рони здоров’я. Відсутність безпеки, 
вимушене переміщення та незадовіль-
ний стан системи охорони здоров’я 
країни означають, що багато громадян 
не мають доступу до медичних послуг. 
За оцінками ВООЗ, для забезпечення 
населення України медичними послу-
гами необхідні 23 мільйони доларів 
[18]. Таким чином, можемо визначи-
ти основні проблеми у сфері охорони 
здоров’я, що призводять до кризового 
стану [19]:

1) несприйняття процесів тран-
сформації сфери охорони здоров’я; 
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2) зростання вартості медичних 
послуг та неможливість оплати за по-
слугу; 

3) низька якість медичних послуг 
та медичної допомоги; 

4) недостатність кваліфікованих 
управлінських та медичних кадрів; 

5) наявність проблем з доступні-
стю медичної допомоги, особливо в 
сільській місцевості; 

6) недостатність здійснення захо-
дів щодо профілактики захворювань; 

7) демографічна криза населення; 
8) недостатність фінансових ресур-

сів у сфері охорони здоров’я; 
9) наявність екологічних проблем; 
10) економічна криза та погіршен-

ня економічного стану країни, який 
призводить до зниження життєвого 
рівня, добробуту населення, що має 
вплив на сферу охорони здоров’я. 

Таким чином, сучасна соціально-е-
кономічна та демографічна кризи в 
економіці України визначають необ-
хідність вирішення актуальних завдань 
з метою розробки організаційно-пра-
вових механізмів фінансового забез-
печення діяльності закладів охорони 
здоров’я, а також державного антикри-
зового управління у цій сфері [20]. 

Відповідно до статті 18 Закону 
України «Основи законодавства Укра-
їни про охорону здоров’я» фінансове 
забезпечення охорони здоров’я може 
здійснюватися за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України та місцевих 
бюджетів, коштів юридичних та фі-
зичних осіб, а також з інших джерел, 
не заборонених законом [21].

Останнім часом відбулися значні 
зміни, розроблені та прийняті норма-
тивно-правові акти, якими розпочато 
процес трансформації сфери охорони 
здоров’я, зокрема, визначено, що у ме-

жах програми медичних гарантій дер-
жава гарантує громадянам, іноземцям, 
особам без громадянства, які постійно 
проживають на території України, та 
особам, яких визнано біженцями або 
особами, які потребують додаткового 
захисту, повну оплату за рахунок ко-
штів Державного бюджету України не-
обхідних їм медичних послуг та лікар-
ських засобів [22]; розпочато процес 
зміни організаційно-правової форми 
на комунальне некомерційне підпри-
ємство (автономізація) [23].

В умовах політичної нестабіль-
ності та соціально-економічних криз 
процеси трансформації сфери охоро-
ни здоров’я відбуваються повільніше. 
Актуальні виклики сучасності визна-
чають необхідність пошуку нових тех-
нологій державного антикризового 
управління охороною здоров’я [24]. 

Вищенаведене й зумовлює необ-
хідність удосконалення механізмів 
державного антикризового управлін-
ня охороною здоров’я в Україні.

Погоджуємось, що має бути ство-
рено стратегічний підхід щодо орга-
нізації розробки системи державного 
антикризового управління охороною 
здоров’я, що передбачає впроваджен-
ня ефективних механізмів, які давати-
муть змогу сприйняти зміни, іденти-
фікувати їх і забезпечити відповідну 
адаптацію нормативно-правових ак-
тів до вимог ЄС, а також господарської, 
фінансової та інвестиційної діяльності 
у сфері охорони здоров’я [25].

За допомогою механізмів держав-
ного антикризового управління охо-
роною здоров’я, зокрема правового та 
організаційного, серед інших реалізу-
ються функції управління як органі-
зації, так і контролю процесів у сфері 
охорони здоров’я відповідними орга-
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нами публічної влади та інститутами 
громадянського суспільства [26], що, 
на нашу думку, впливає на ефектив-
ність здійснення перетворень у сфері 
охорони здоров’я з метою подолання 
кризових явищ.

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Таким чином, 
у дослідженні встановлено, що ос-
новними проблемами кризи охоро-
ни здоров’я в Україні є депопуляція, 
недостатнє ресурсне забезпечення, 
в тому числі фінансове, матеріаль-
но-технічне та кадрове та ін. Законо-
давством України визначено проце-
дуру трансформації системи охорони 
здоров’я, що передбачає удосконален-
ня механізмів державного антикризо-
вого управління з метою покращення 
діяльності системи охорони здоров’я.

Вважаємо, що найважливішою 
складовою організаційно-правових 
механізмів державного антикризового 
управління охороною здоров’я є забез-
печення доступності і якості медич-
ної допомоги, а також впровадження 
загальнообов’язкового соціального 
медичного страхування, шляхом при-
йняття відповідних нормативно-пра-
вових актів, що і є перспективами по-
дальших досліджень.
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