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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Мета курсу: формування сучасних знань з державної соціальної 

політики та політики в галузі охорони здоров’я в умовах суспільних 

трансформацій, а також світової і європейської політики та стратегії в галузі 

охорони здоров’я. 

Завданнями  навчальної дисципліни є теоретична підготовка 

студентів з питань: 

• теоретичних основ організації охорони здоров’я в Україні; 

•  основних законодавчих документів, які регламентують діяльність 

системи охорони здоров’я України; 

• державної політики щодо перебудови медичного забезпечення в 

Україні. 

• 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; 

• особливості сучасного етапу розвитку соціальної медицини та 

організації охорони здоров’я. 

а також набуття практичних навичок та вмінь: 

• розробки 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 

правління за результатами аналізу програм розвитку територій, галузі, 

вітчизняного і зарубіжного досвіду їх реалізації в контексті європейської 

інтеграції, використовуючи методи порівняльного та інституційного аналізу. 

В умовах кредитно – модульної системи самостійна робота є основним 

засобом засвоєння студентами навчального матеріалу в час, вільний від 

обов’язкових видів навчальної діяльності. 

Основна мета самостійної роботи над навчальним курсом „Організація 

охорони здоров′я (Організація охорони громадського здоров′я” (для 

бакалаврів – засвоєння теоретичних і практичних питань навчального курсу, 

здобуття вмінь та навичок узагальнювати і аналізувати економічні та соціальні 

явища в галузі охорони здоров’я.  

Згідно із чинними навчальними планами підготовки фахівців які 

навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій», спеціалізація 

«Медичний та фармацевтичний менеджмент», при вивченні курсу 

«Організація охорони здоров′я (Організація охорони громадського здоров′я” 

(для бакалаврів)» на самостійну роботу відведено 60% академічного кредиту, і 

цей час має бути використаний для самостійного опрацювання деяких питань 

з тем навчального курсу та виконання індивідуальної навчально–дослідної 

роботи. 

Важливе значення в керівництві самостійною роботою студентів 

відводиться індивідуальним та груповим консультаціям, їх мета – допомогти 

студентам у вивченні того чи іншого питання, в правильній організації 
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самостійної роботи над вивченням предмета. Питання, що виникають у 

студентів щодо виконання запланованих завдань, вирішуються на 

консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.  

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни 

підручниками, навчальними та методичними посібниками, методичними 

матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектом лекцій, 

нормативно-правовою базою, періодичними виданнями тощо. 

Успішність підготовки до семінарських / практичних занять і складання 

заліку значною мірою залежить від організації самостійної роботи. Для цього 

студентам рекомендується: 

а) ознайомитись з рекомендованою літературою; 

б) ознайомитись за навчальною програмою із змістом кожної теми; 

в)засвоїти навчальний матеріал, що відноситься до конкретної теми; 

г) дати відповідь на питання для самостійної роботи студентів з кожної 

теми;  

д) дати відповідь на контрольні запитання відповідної теми; 

е) виписати всі незрозумілі питання для розгляду їх на консультації. 

Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну, мають інформуватися 

викладачем щодо організації самостійної роботи, її форм та видів, термінів 

виконання, форм контролю та звітності, кількості балів за виконання завдань. 

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та 

звітності, термін виконання та кількість отриманих балів за виконані завдання, 

визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної програми 

дисципліни. 

Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи і її 

результатів здійснюються викладачами кафедри. 

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів 

самостійної роботи, фіксуються викладачами і доводяться до відома студентів. 

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та 
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вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною 

оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. 

Обов’язкові завдання виконуються кожним без винятку студентом у процесі 

вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними. 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців. 

Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення навчальної 

дисципліни “Організація охорони здоров′я” після опанування студентами 

знань з курсу “Менеджмент”, “Основи менеджменту охорони здоров’я” та 

доповнює вивчення інших профілюючих навчальних дисциплін, таких як 

“Організаційно-правові засади менеджменту охорони здоров’я”, “Економіка і 

фінансування охорони здоров’я”, “Страхова медицина”, “Підприємництво в 

охороні здоров’я”, “Облік і звітність в охороні здоров’я”.  

Компетентності, якими оволодівають студенти в ході вивчення 

дисципліни: - професійні (функціональні) компетентності – здатність 

поглиблено аналізувати проблеми і явища в сфері професійної діяльності. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ  ТЕМ  

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ  

Змістовий модуль 1. Державна політика в галузі охорони здоров’я як 

соціальне явище 

Тема 1. Соціальна медицина — наука про суспільне здоров’я та 

організацію його охорони 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: 

 Проаналізувати теоретико-методологічні засади державної політики 

охорони здоров’я 

 

Змістовий модуль 2. Основи організації лікувально-профілактичної 

допомоги 

ТЕМА 6. Амбулаторно-поліклінічна допомога міському населенню 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: 

 Проаналізуйте сімейну медицину як соціально-економічну категорію. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ПІДГОТОВКИ ТЕМ ТА ЗАВДАНЬ 

Змістовий модуль 1. Державна політика в галузі охорони здоров’я як 

соціальне явище 

Тема 1. Соціальна медицина — наука про суспільне здоров’я та 

організацію його охорони 

 Методичні поради до аналізу теоретико-методологічних засад 

державної політики охорони здоров’я 

 При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що в усі часи 

здоров’я людини розглядалося як одне з найважливіших життєвих цінностей, 

як найбільше особисте благо. „Valetudo bonum est” (здоров’я – найбільше 

багатство) – говорили ще древні римляни. В сучасному ж світі, сповненому 

численних природних і антропогенних загроз і катаклізмів здоров’я людини 

набуває ще більшої значимості і актуальності. 
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 Зауважимо, що незадовільний стан здоров’я населення України 

зумовлений низкою об’єктивних і суб’єктивних причин. Одна з головних 

полягає в недостатньому теоретико-методологічному рівні постановки, 

обґрунтування й вирішення проблеми здоров’я. Про це передусім свідчить 

аналіз методологічного інструментарію сучасних медичних, біологічних, 

соціальних, у тому числі і юридичних досліджень – понятійно-

термінологічного і категоріального апарату, принципів, законів, моделей, 

спеціальних методів тощо. 

 При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що здоров’я 

людини – це і результат, і показник суспільного прогресу. На його основі 

визначають рівень розвитку суспільства. Оскільки здоров’я –основа життя 

людини, спосіб (форма) її існування та соціального буття, тому може бути 

характеристикою її добробуту. Особливо це стосується сьогодення. 

 Поняття „здоров’я людини” не є точно визначеним, що пов’язано з 

широкою амплітудою індивідуальних коливань найважливіших показників 

життєдіяльності людського організму, а також багатоманітністю чинників, що 

впливають на здоров’я індивіда. Слід зазначити, що сучасна наука ще не 

встановила складові, що визначають стан здоров’я індивідуума. У цьому і 

полягає причина невдалих, на нашу думку, численних спроб сформувати 

найбільш загальне визначення поняття „здоров’я”. Представники різних 

галузей науки, намагаючись врахувати різноманітні аспекти при визначенні 

цього поняття, беруть до уваги результати наукових пошуків у галузі біології, 

фізіології, психології, генетики людини загалом. 

 При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що сьогодні жодне 

з визначень поняття „здоров’я людини” не можна вважати універсальним. 

Лише умовно універсальним на нинішньому етапі розвитку науки, осягнення і 

осмислення феномену людського життя є визначення здоров’я людини, 

вказане в преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 

(1948 р.): „Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального 

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних дефектів”.1 Однак 
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це визначення, на думку багатьох науковців, до певної міри суперечливе. По-

перше, поняття „повне соціальне благополуччя” дуже широке і залежить не 

лише від індивідуальних поглядів, а й від сформованих соціальних відносин у 

визначеній країні. По-друге, соціальна повноцінність людини далеко не 

завжди визначається її біологічним станом. 

 Зауважимо, що поняття „здоров’я людини” є багатогранним і 

багатоаспектним, тому існує велика кількість його визначень, бо фахівці 

різних спеціальностей використовують різні підходи для пояснення і 

розкриття суті цієї категорії. 

 Оскільки це одне з ключових понять нашого дослідження, доцільно 

навести деякі визначення поняття „здоров’я людини”: 

– це благо – здоров’я як позитивна цінність, а негативною цінністю є 

його відсутність; 

–  це суспільне багатство; це благополуччя (повне): фізичне, духовне, 

соціальне; 

– це первинна невід’ємна властивість людини; 

– це нормальне функціонування і розвиток людського організму; 

– це вид гармонії; 

– це повноцінне життя; 

– це закон існування і розвитку людини; 

– це засіб підтримання життя і діяльності людини; 

– це здатність людини до оптимального фізіологічного, психологічного 

і соціального функціонування, цілісної, інтегративної поведінки, 

спрямованої на задоволення власних потреб; 

– це мета економічного та соціального розвитку країни; 

– це міра людини як біосоціального утворення; 

– це суб’єктивно-психологічне відчуття здоров’я; 

– це біохімічна, фізіологічна норма як необхідна умова здоров’я; 

– це стан людини (людського організму): фізичний (фізіологічний), 

психічний (емоціональний) і розумовий (інтелектуальний); 
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оптимального функціонування організму людини; рівноваги всіх 

відправлень в організмі, взаємодії із зовнішнім середовищем; 

– це стан повного фізичного, психологічного і соціального 

благополуччя; повноти пристосованості, відсутності хвороби, 

фізичних дефектів; трудової і суспільної активності: виконання 

соціальних функцій. 

 При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що вважається, що 

на стан здоров’я людини впливають спосіб життя людини, освіта, система 

охорони здоров’я, умови праці, відпочинку та харчування, діяльність 

профспілок, політичних партій та громадських організацій, закладів фізичної 

культури, комунальної системи, служб екологічного контролю, соціального 

захисту, засобів масової інформації. 

 При вивченні цієї проблеми доцільно звернутись до таких наукових 

праць :  

– Сидоров В. М. Здоров’я: від поняття і категорії до практики. – К.: 

Знання, 1991. – 32 с. – С. 11. 

– Жаліло Л., Солоненко І., Волос Б., Кунгурцев О., Мартинюк О., 

Солоненко Н. Охорона громадського здоров’я: управлінські аспекти. – 

Київ: Видавництво УАДУ. – 2001.− С. 19−20. 

 В сучасній науковій літературі є чимало спроб сформулювати і подати 

визначення поняття здоров’я людини. Спробуємо розглянути деякі з них, 

провівши їх критичний аналіз. 

 Найпростішим, є визначення, подане автором відомого тлумачного 

словника російської мови С. І. Ожеговим: „Здоров’я – це правильна, 

нормальна діяльність організму”. 

 Автори найповнішого визначення цього поняття В. О. Ліщук та О. В. 

Мосткова вважають, що „здоров’я – це здатність пристосовуватись до 

середовища і власних можливостей, протистояти зовнішнім і внутрішнім 

збуренням, хворобам, іншим пошкодженням, старінню та іншим формам 

деградації, зберігати себе, природне й штучне середовище проживання, 
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розширювати свої можливості, умови й ареал проживання, обсяг і 

різноманітність екологічного, інтелектуального, морально-етичного 

середовища, збільшувати тривалість повноцінної життєдіяльності, 

поліпшувати можливості, властивості та здатності свого організму, якість 

життя і середовища проживання, створювати, підтримувати й зберігати собі 

подібних, а також культурні, моральні та матеріальні цінності, формувати 

адекватну самосвідомість, етико-естетичне ставлення до себе і до ближньої 

людини, людства, добра і зла”. 

 Зауважте, що найбільш раціональним є визначення, яке належить 

відомим ученим-академікам фізіологу В. П. Казначеєву та психологу Е. О. 

Спіріну: „Здоров’я індивіда – це динамічний процес збереження й розвитку 

його соціально-природних (біологічних, фізіологічних і психічних) функцій, 

соціально-трудової, соціокультурної і творчої активності за максимальної 

тривалості життєвого циклу”. 

 Ці самі автори вважають, що здоров’я популяції, або громадське 

здоров’я, є похідним від індивідуального, але має якісні особливості. А саме, 

здоров’я популяції – це складова процесу соціально-історичного розвитку 

психофізіологічної і біологічної життєздатності населення, здатності до 

передачі адаптивних якостей популяції наступним поколінням з 

удосконаленням життєздатності популяції. 

 Це твердження близьке за суттю до прийнятого Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я і свідчить про те, що в основу визначення 

показника ступеня людського розвитку покладено показник тривалості життя. 

 У наведених визначеннях заслуговує на увагу те, що уявлення про 

здоров’я не обмежується його фізичними показниками або фізичним профілем 

(В. О. Ліщук, О. В. Мосткова 1997 р.), хоча він є базисним. Здоров’я людини 

можливе тільки за умови нормального психічного і соціального 

функціонування та реалізації її творчого потенціалу. 

 Зокрема, В. М. Сидоров подає таке визначення вказаного поняття: 

„Здоров’я – це відношення біосоціальної системи з приводу (необхідності) 
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відновлення її сутнісних сил”.7 Як зазначає сам автор, таке визначення 

відповідає умовам ефективності й адекватності, а отже, основним вимогам, які 

ставлять до дефініцій філософських категорій. 

Дещо по-іншому тлумачить категорію „здоров’я” професор П. Л. Капіца: 

„Здоров’я – це складна соціально-філософська категорія, яка відображає не 

тільки сутність, а й різні соціальні умови і результати діяльності людини”. На 

наш погляд, це визначення надто загальне і не відображає змісту вказаного 

поняття в цілісності. 

 Водночас укладачі такого визнаного фахового видання, як „Коротка 

медична енциклопедія” подають власну дефініцію: „Здоров’я – це стан 

організму, при якому всі його функції і системи перебувають у гармонійній 

взаємодії та динамічно врівноважені з навколишнім середовищем”. 

 При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що відсутність 

інтегрального кількісного показника здоров’я потребує оцінювання його суті 

за окремими компонентами, набір яких ще потрібно уточнити й унаочнити. Як 

свідчать дослідники, нині особливо гострою є потреба в обґрунтованих, 

всебічно розроблених визначеннях цього поняття, що перешкоджає створенню 

теорії охорони, поліпшення і забезпечення здоров’я, становлення концепції 

здоров’я здорових людей.  

 Зауважимо, що здоров’я – комплексне поняття, його не можна 

розглядати за межами філософської концепції людини як результату 

природної та соціальної еволюції, котра як її породження має бути оптимально 

адаптованою до природних умов життя й створеної нею культури. 

  Суть здоров’я пов’язана з двома основоположними і суперечливими 

потребами організму, що перебувають у нерозривній єдності: з одного боку, в 

процесі постійного розвитку і зміни зберігати усталений (гомеостатичний) 

стан, а з іншого – протидіяти впливам із зовнішнього середовища. 

 Наведені визначення свідчать, що нині існують численні змістовно 

різнорідні уявлення про здоров’я. Зміст поняття „здоров’я” доволі широкий, 

воно охоплює весь категоріально-понятійний апарат сучасної філософії. 
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 Здоров’я – це міра (якість, суть) людини як біосоціального утворення, 

характеристика її цілісності. Вважають, що рівень здоров’я – це особистісна 

характеристика людини, яка забезпечує можливість її самореалізації, 

конкурентоспроможності в суспільстві, досягнення певної якості життя. 

 Зауважте, що забезпечення оптимальної якості життя населення є, 

зрештою, метою перетворень в економічній, політичній та соціальній сферах 

життєдіяльності суспільства. Таким чином, здоров’я людини і населення 

загалом – органічна складова прогресу суспільства як цілісної системи, що 

забезпечується багаторівневою системою державного управління. Відповідно 

до законів системного аналізу галузь охорони здоров’я можна вважати так 

званим внутрішнім середовищем. 

 Одним із найбільших досягнень медичної науки XIX–XX ст. є уявлення 

про можливість зміцнення здоров’я людини під впливом різноманітних 

соціальних і природних чинників. Значною мірою його стан залежить від умов 

життя і праці людини, а серед них – від забруднення довкілля.  

 Багато науковців, використовуючи різні підходи до оцінювання 

здоров’я, штучно поділяють його показники (ознаки) на якісні та кількісні, 

хоча відомо, що в природі немає „чистих” якостей та кількостей. 

 На думку В. М. Сидорова, у визначенні здоров’я як потенціалу 

людських сутнісних сил не враховано його важливий компонент – 

інтелектуальні сили людини. 

 Здоров’я може бути ресурсом, скажімо, економічним або валеологічним. 

Здорова людина – це ресурс, оскільки саме вона є головною продуктивною 

силою суспільства. 

 Зауважимо, що здоров’я – властивість загального характеру. Однак його 

вважають таким тому, що саме це поняття характеризує певний і конкретний 

тип реабілітаційних взаємин та виділяє з існуючої системи відносин саме 

здорових людей. 

 При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що здоров’я – не 

стан людини, її організму, хоча насправді воно характеризує її стан як 
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біосоціальної системи. Так само здоров’я не може бути здатністю людини, 

оскільки «силова» модель здоров’я враховує будь-які людські здатності як 

невід’ємну ресурсну складову. 

 Навряд чи доцільно вести мову про суть здоров’я, розкриваючи її в 

контексті вирішення суперечливих гомеостатичних й адаптаційних тенденцій 

розвитку людського організму. Здоров’я є способом (формою) вияву суті 

людини. 

 Сумнівними є різноманітні шкали, рівні та градації здоров’я, що 

зустрічаються в науковій медичній літературі, на основі яких зараховують до 

цього складного комплексного поняття навіть хворих людей. Як ми зазначали, 

здоров’я є якістю (суттю) людини, тому воно не може бути функцією – 

біологічною, соціальною тощо, а головне – функцією її способу життя, 

оскільки ними людина наділена як елемент суспільної системи. Отже, 

мають слушність науковці, які, здійснивши змістовний (предметний) аналіз 

визначення феномену здоров’я, дійшли висновку про: 

– багатоманітність і багатозначність поняття здоров’я; 

– відсутність єдиного наукового розуміння феномену здоров’я; 

– інтуїтивну основу більшості визначень суті поняття здоров’я; 

– необхідність використання при аналізі й узагальненні поняття здоров’я 

методів і засобів логіки; 

– потребу в розробці механізмів системного визначення змісту феномену 

здоров’я і його загальнометодологічних основ, у тому числі 

– здоров’я людини та суспільного здоров’я; 

– необхідність конкретного формулювання поняття здоров’я без 

урахування результатів досліджень у галузі фізіології, психології, 

генетики, біології загалом;  

– невизначені межі між нормою і патологією тощо. 

 Слід визнати, що наявний понятійно-термінологічний апарат сучасної 

медицини й уявлень про здоров’я перебуває в постійному розвитку. Зокрема, 

В. П. Петленко зауважує, що науковці, аналізуючи категорію «здоров’я», 
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визначають його як суспільний феномен, суспільне значуще явище, не 

враховуючи його суті, точніше, суті людини, для якої характерне здоров’я. 

Наявність такого етапу –закономірне явище, тому що він логічно необхідний. 

Саме на ньому відбувається нагромадження матеріалу, необхідного для 

глибокого і всебічного осмислення природи здоров’я як суспільного феномену 

та формування предмета і категоріального апарату наук про нього. 

 На сучасному етапі розвитку науки маємо змогу окреслити загальні 

контури системного поняття „здоров’я людини”. Численні його визначення – 

окремі вияви цього феномену. Наприклад, показ взаємодії біосоціальних 

компонентів людського організму характеризує здоров’я людини з боку 

одиничного. 

 Зауважимо, що визначення, що тією чи іншою мірою стосуються 

механізмів формування здоров’я, тлумачать його з боку особливого. Нарешті, 

з боку всезагальності (спільності) здоров’я розглядають як міру (якість) 

людини. 

 При цьому В. М. Сидоров• зазначає, що серед визначень здоров’я є і 

синхронічні (логічні, структурні), й діахронічні (генетичні, індуктивно-

історичні) узагальнення цього поняття. Наявні також творчі та нетворчі 

(рутинні) дефініції. Розмежування останніх ґрунтується на порівнянні 

вихідних і узагальнених знань та уявлень про здоров’я. Творчі узагальнення 

характеризуються вищим рівнем абстракції, ідеалізації й пояснення. 

 Водночас дослідник В. Бальсевич зауважує, що існують також 

тлумачення здоров’я, які характеризують певні етапи розвитку людини як 

біосоціальної системи або ж її складові. Серед окремих характеристик процесу 

формування здоров’я (диференційованих, інтегральних) можна виділити 

емпіричні й теоретичні поняття здоров’я – медичні, спортивні, педагогічні, 

юридичні тощо. 

                                                 
• Сидоров В. М. Здоров'я: від поняття і категорії до практики. – К.: Знання, 1991. – 32 с. – С. 

11. 
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 Отже, поняття «здоров’я» – доволі багатоманітне. Через це 

малоймовірно описати його за допомогою обмеженої кількості узагальнених 

формальних схем. Вирішення цього завдання ускладнене ще й тим, що при 

створенні теоретико-методологічних основ (теорії) про здоров’я її понятійно- 

термінологічний апарат безперервно видозмінюватиметься, 

розширюватиметься й поглиблюватиметься. 

 Таким чином, стають зрозумілими труднощі визначення цього поняття. 

У межах конкретних наук та наукових дисциплін, особливо прикладного 

характеру, дати чітке визначення цього феномену дуже важко: їхні можливості 

у розкритті змісту й суті здоров’я обмежені. Аналізуючи поняття 

«здоров’я», не можна залишити поза увагою питання його охорони, що саме 

останнім часом набуло особливої актуальності. 

 Останнім часом у зарубіжній літературі поняття здоров’я все частіше 

замінюється новим поняттям „wellness”. На нашу думку, термін „wellness” є 

близьким до поняття „благополуччя”. Wellness − це реалізація потенціалу 

людини, як особистості і як члена сім’ї, свого суспільства і світу в цілому.  

 Wellness об’єднує 6 сфер життя: фізичну, емоційну, духовну, соціальну, 

інтелектуальну і професійну. Wellness − це процес, що триває, концентрується 

на виборі і підтримці рівноваги між цими шістьма сферами і 

на прийнятті відповідальності за своє благополуччя. 

 Wellness включає наступні моменти (але не обмежується ними): 

утворення і підтримання взаємовідносин з людьми; участь у здійсненні 

проектів, що мають значення для людини і відображають найбільш значні 

внутрішні цінності; підтримка здоров’я людського організму за допомогою 

правильного харчування і регулярного фізичного навантаження; оцінка 

власної думки і розуміння точки зору інших; насолода роботою і грою, а 

також встановлення здорової рівноваги між обома видами діяльності.  

 При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що одним з 

найважливіших досягнень науки ХІХ–ХХ ст. стало вироблення уявлення про 

громадське (суспільне) здоров’я, як сукупність здоров’я всіх членів 
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суспільства. У той час як історія вчення про індивідуальне здоров’я нараховує 

майже дві тисячі років, беручи свій початок від медицини Древньої Греції і 

Древнього Риму, концепція суспільного здоров’я існує приблизно два 

століття. Її виникнення зв’язане з Великою французькою революцією і 

деякими іншими подіями кінця XVIII — початку XIX в. 

 Дослідженням цього явища займається така наукова дисципліна як 

соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Відповідно до висновків 

її авторитетних представників, громадське здоров’я – це медико-соціальна 

комплексна категорія, що інтегрує сукупність індивідуального здоров’я 

людей, ступінь забезпечення його охорони, соціально-екологічні, соціально- 

економічні та соціально-демографічні показники суспільства. 

  Таким чином, громадське здоров’я − не тільки медичне поняття, а в 

значній мірі соціально-політична і економічна категорія, об’єкт соціальної 

політики держави. 

 Під громадським здоров’ям Всесвітня організація охорони здоров’я 

(ВООЗ) розуміє систему забезпечення профілактики захворювань, підвищення 

тривалості життя, зміцнення психічного й фізичного здоров’я шляхом 

сукупних дій населення, громадських організацій і системи профілактичних 

заходів медичних державних служб. Ця система може також 

включати структури й процеси, що інтерпретують, забезпечують і зміцнюють 

здоров’я різних груп населення шляхом цілеспрямованої діяльності всього 

суспільства. 

 А оскільки забезпечення громадського здоров’я можливе тільки шляхом 

проведення певних заходів – організаційних, фінансових, правових і 

суто медичних, то це вже політика, а вона вимагає певного управління цим 

явищем. Тому можна стверджувати, що громадським здоров’ям можна 

керувати, впливаючи на його стан шляхом формування і реалізації державної, 

регіональної і місцевої політики охорони здоров’я, проведенням 

різноманітних, у тому числі медико-санітарних заходів. 

 В сучасній науковій літературі, яка присвячена дослідженню питань 



 18 

громадського здоров’я та організації охорони здоров’я часто зустрічаються  

такі категорії, як „сфера” і „галузь” охорони здоров’я.  

 Досліджуючи систему охорони здоров’я України, зауважте, що її можна 

трактувати як певну сферу суспільних відносин. Однак термін „галузь 

охорони здоров’я” також має право на існування, так як вже давно склалося в 

суспільній практиці і свідомості уявлення про охорону здоров’я як певну 

галузь соціально-культурної діяльності держави, яка являє собою систему 

охорони здоров’я, на чолі якої знаходиться Міністерство охорони здоров’я 

України як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади. 

 Тому у багатьох урядових і міністерських документах зустрічається 

термін „медична галузь”, „галузь охорони здоров’я”. 

  Наступною ключовою категорією даного дослідження є термін 

«охорона здоров’я людини». 

 При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що під охороною 

здоров’я людини прийнято вважати систему соціально-економічних та 

медичних заходів, спрямованих на збереження й підвищення 

рівня здоров’я кожної людини зокрема і населення загалом. Характер і зміст 

охорони здоров’я на різних етапах суспільного розвитку визначається 

способом виробництва, ступенем розвитку продуктивних сил, розвитком 

науки і техніки взагалі та медичної науки зокрема. 

 Всесвітня організація охорони здоров’я розуміє цей термін досить 

загально та обширно, як захисні заходи від потенційної загрози здоров’ю, 

наприклад, носіння одягу, що захищає від морозів, або вживання заходів по 

захисту робітників від несприятливих умов праці. 

 Основи законодавства України про охорону здоров’я у ст. 3 визначають, 

що охорона здоров’я – це система заходів, спрямованих на забезпечення 

збереження і розвитку фізіологічних та психологічних функцій, 

оптимальної працездатності та соціальної активності людини при 

максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості життя. 

 При цьому зазначено, що «систему охорони здоров’я України становить 
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густа мережа об’єктів охорони здоров’я різного спрямування, видів і 

потужності». 

 В англійській мові вживаються слова, що в буквальному перекладі 

означають „служби здоров’я” („health services”), у французькій та іспанській 

мові − слова, що означають „суспільне здоров’я” „saute publique” і „salud 

publica”) і т.д., а в багатьох країнах до цього додаються і такі невизначені 

епітети як „комунальна”, „базова”, „первинна”, „інтегрована” та ін. 

 Так, американська концепція охорони здоров’я чітко розділяє охорону 

здоров’я як сферу громадської діяльності, державної політики, економіки і 

бізнесу і сферу здоров’я людини, яка є сферою медицини, предметом відносин 

між індивідом і медиками. „Охорона здоров’я не є синонімом медицини, а 

одним з головних факторів і критеріїв прогресу розвитку суспільства, тому що 

практично немає жодної галузі діяльності, які б так чи 

інакше не позначалися б на здоров’ї людей” − писав один із засновників 

американської концепції громадської охорони здоров’я К.-І. Вінслоу. Ще у 

1920 році він же визначив поняття охорони здоров’я, на яке часто 

посилаються сучасні американські дослідники. Отже, охорона здоров’я – це 

наука і мистецтво попередження хвороб та інвалідності, продовження життя, 

поліпшення фізичного і психічного здоров’я за допомогою організованих 

зусиль суспільства по оздоровленню навколишнього середовища, контролю 

за інфекційними і неінфекційними хворобами, а також травматизмом, 

навчання людей правилам особистої гігієни, організації служб діагностики, 

лікування і реабілітації, розвитку соціальних механізмів, які дають можливість 

кожному членові суспільства жити відповідно до адекватних стандартів, що 

дозволяють зберігати здоров’я.31 

 Відомий дослідник проблем соціальної медицини та організації охорони 

здоров’я професор Ю. П. Лісіцин 1(м. Москва) вважає, що охорона здоров’я 

суспільства – це система громадських і державних соціально-економічних та 

                                                 
1 Лисицин Ю.П. Слово о здоровье. – М.. : Сов. Россия, 1986. – С.9. 
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медичних заходів, які забезпечують високий рівень охорони й поліпшення 

здоров’я народу. 

 Універсальний словник-енциклопедія трактує охорону здоров’я як 

«систему заходів, спрямованих на запобігання та лікування хвороб; до 

системи охорони здоров’я входять: закрита (лікарняна стаціонарна) і відкрита 

(амбулаторна) лікувальна справа, охорона матері й дитини, санітарно-

епідеміологічна служба, проблеми екології людини». 

 Професор Н. І. Кольцова та інші автори підручника «Соціальна 

медицина та організація охорони здоров’я» дають наступне визначення: 

«Охорона здоров’я – система заходів (державних, громадських, медичних та 

індивідуальних), спрямованих на забезпечення збереження й розвитку 

фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та 

соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій 

індивідуальній тривалості життя». 

 Автори Програми реорганізації медичної допомоги в Україні 

«Перспектива-2010» стверджують, що «охорона здоров’я нині є суворо 

регламентованою сферою в доволі ліберальному середовищі». 

 При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що Медико-

санітарну допомогу розуміють як комплекс спеціальних заходів, спрямованих 

на сприяння поліпшенню здоров’я, підвищення санітарної культури, 

запобігання захворюванням та інвалідності, на ранню діагностику, допомога 

особам з гострими і хронічними захворюваннями та реабілітацію хворих та 

інвалідів. Медико-санітарну допомогу здійснюють з орієнтацією на сучасні 

стандарти здоров’я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і 

досягнень зі світовим досвідом в галузі охорони здоров’я. Вона має 

комплексний попереджувально-профілактичний характер. 

 При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що обсяг 

гарантованого рівня медико-санітарної допомоги, що, згідно із Конституцією 

України, держава надає всім громадянам, встановлює Кабінет Міністрів 

України. Для цього асигнуються кошти Державного бюджету України, 
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бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів. 

 Зауважимо, що надання медико-санітарної допомоги здійснюють 

заклади охорони здоров’я, а також медичні та фармацевтичні працівники. 

 З метою підтримання необхідного для здоров’я життєвого рівня 

населення медико-санітарна допомога передбачає встановлення на основі 

науково обґрунтованих медичних, фізіологічних та санітарно-гігієнічних 

вимог єдиних мінімальних норм заробітної плати, пенсій, стипендій, 

соціальної допомоги та інших доходів населення, забезпечення санітарно-

епідемічного благополуччя територій і населених пунктів. Системою даних  

стимулів та регуляторів спрямованих на суворе дотримування санітарно-

гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил та норм, комплексом 

спеціальних санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних заходів 

державного санітарного нагляду, створення сприятливих для здоров’я умов 

праці, навчання, побуту та відпочинку шляхом встановлення єдиних 

санітарно-гігієнічних вимог до організації виробничих та інших процесів, 

пов’язаних з діяльністю людей, а також до якості машин, обладнання, 

будівель, споживчих товарів та інших об’єктів, які можуть мати шкідливий 

вплив на здоров’я; в інтересах збереження генофонду народу України, 

запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров’я майбутніх поколінь і 

профілактики спадкових захворювань, здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на усунення факторів, що шкідливо впливають на генетичний 

апарат людини, створення системи державного генетичного моніторингу, 

медико-генетичної допомоги населенню; запобігання інфекційними 

захворюваннями, небезпечним для населення; організація профілактичних 

медичних оглядів неповнолітніх, вагітних жінок, працівників підприємств, 

установ і організацій з шкідливими і небезпечними умовами праці, 

військовослужбовців та осіб, професійна чи інші діяльність, яких пов’язаних 

з обслуговуванням населення або з підвищеною небезпекою для оточуючих; 

надання лікувально – профілактичної допомоги поліклініками, лікарнями, 

диспансерами, клініками науково-дослідних інститутів та іншими 
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акредитованими закладами охорони здоров’я, службою швидкої медичної 

допомоги, а також окремими медичними працівниками, які мають відповідний 

дозвіл (ліцензію) як основної частини медико-санітарної допомоги та інше.  

 При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що центральною 

ланкою забезпечення охорони здоров’я населення в Україні є 

загальнодержавна (державно-комунальна) система охорони здоров’я, яка 

об’єднує численні заклади охорони здоров’я всіх форм власності (об’єкти 

управління) та органи виконавчої влади й місцевого самоврядування (суб’єкти 

управління), які здійснюють управління ними.  

 Сучасний словник іншомовних слів вказує, що система ( грец. systema – 

утворення) – 1) значна кількість закономірно пов’язаних один з одним 

елементів (предметів, явищ, поглядів, принципів тощо), що становлять певне 

цілісне утворення, єдність; 2) порядок, зумовлений планомірним, правильним 

розташуванням частин у встановленому зв’язку, суворість послідовності; 3) 

форма, спосіб організації чого-небудь; 4) сукупність господарських одиниць, 

установ, споріднених своїми завданнями та організаційно об’єднаних у єдине 

ціле; 5) сукупність споруд, машин, механізмів, які служать єдиній меті; 6) те, 

що стало звичним, регулярним; 7) технічний пристрій, конструкція. 

 Під терміном «система» розуміють порядок, зумовлений правильним 

планомірним розташуванням і взаємним зв’язком частини чого-небудь; форма 

організації, будова чого-небудь; будова, структура, що становить єдність 

закономірно розташованих та функціональних частин; сукупність способів, 

методів та прийомів здійснення чого-небудь.Філософський словник подає цей 

термін як сукупність елементів, які знаходяться у відносинах і зв’язках між 

собою, утворюючи певну цілісність, єдність. Система – надзвичайно ємке і 

багатогранне поняття, яке застосовується в різних сферах суспільного життя, у 

різних науках. Однак виходячи із гуманітарного, політико-правового змісту 

даного дослідження, цей термін ми будемо розуміти як певну сукупність 

частин єдиного цілого, особливо коли користуватимемось такими поняттями, 

як «система організації державної влади», «система органів виконавчої 
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влади», «система охорони здоров’я», «система законодавства» та ін. 

 При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що сьогодні у 

систему охорони здоров’я України входять заклади охорони здоров’я всіх 

форм власності – державної, комунальної, приватної, колективної та видів – 

лікувально-профілактичні, санітарно-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, 

санаторно-курортні, діагностичні, аптечні, науково-медичні та ін., а також 

відповідні органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, які 

здійснюють управління ними – Міністерство охорони здоров’я України, 

Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління 

(головні управління) охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, 

головні лікарі центральних районних лікарень, управління (відділи) охорони 

здоров’я міських рад. 

 Теоретичні й організаційні принципи побудови системи охорони 

здоров’я обумовлені насамперед типом виробничих відносин і соціальним 

устроєм, які визначають ступінь відповідальності й участі суспільства у 

вирішенні проблем охорони здоров’я його членів. Однак у межах однієї 

суспільно-економічної формації можуть бути різні форми організації охорони 

здоров’я, зумовлені специфічними рисами історичного розвитку, характером 

політичного устрою, рівнем економічного розвитку та іншими чинниками. 

 При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що ступінь 

виконання системою охорони здоров’я своїх функцій залежить від її 

матеріально-технічної бази, наявності висококваліфікованих кадрів, рівня 

розвитку медичної науки і запровадження її досягнень на практиці. 

 Під системою охорони здоров’я слід розуміти всю сукупність 

елементів, спрямованих на діяльність у сфері охорони здоров’я, включаючи 

їхні внутрішньосистемні зв’язки і відносини, діяльність допоміжних 

забезпечувальних елементів – підприємств хіміко-фармацевтичної, медичної і 

мікробіологічної промисловості, з налагоджування й ремонту медичної 

апаратури, аптечних складів та ін. Основним елементом системи охорони 

здоров’я (об’єктом управління) є різноманітні заклади охорони здоров’я – 
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лікарні, поліклініки, амбулаторії, діагностичні центри, санаторії та ін., які є її 

первинними і робочими ланками. Другим елементом цієї системи є відповідні 

органи управління, які як суб’єкти державного чи комунального управління 

здійснюють керівництво закладами охорони здоров’я. Поєднання перших і 

других елементів в одній системі якраз і дає змогу здійснювати певну 

діяльність й виконувати завдання системи. 

 Державний характер системи охорони здоров’я означає провідну роль 

держави як власника, роботодавця і певної сфери (галузі) соціально-

культурного життя суспільства. В той же час сучасна модель системи охорони 

здоров’я України базується на строкатому поєднанні державної і комунальної 

систем охорони здоров’я з «вкрапленням» мережі приватних медичних 

закладів. 

 В процесі даного дослідження виникає потреба й застосовувати термін 

„система Міністерства охорони здоров’я України”, який широко 

використовується як в науковій літературі, так і в актах законодавства. У 

цьому випадку розуміють сукупність всіх об’єктів (органів і закладів охорони 

здоров’я) підпорядкованих міністерству, а також наявність чисельних 

структурно-субординаційних службових зв’язків між ними.  

 Надзвичайно складною категорією є політика (від грецького «politike» 

– мистецтво управляти державою). Це складне суспільне явище, яке залежно 

від сфери застосування вживається в різних значеннях. Вона є загальною 

формою суспільних зв’язків. 

 Термін «політика державна» охоплює суспільну діяльність, пов’язану 

передусім з участю в отриманні, утримуванні та реалізації влади в державі. 

 Зауважимо, що як сфера суспільного життя політика включає також 

політичні ідеї та відповідні їм установи. З позицій методів і технології 

політику можна визначити як мистецтво можливостей та маніпулювання. В 

сучасній політиці наука стає важливим методом, технологічним засобом, що 

визначає як сутність, зміст та форми її здійснення, так і сутність діяльності 

самої людини, об’єктивні підстави реалізації свободи. 
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 У широкому розумінні соціальна політика – це система 

цілеспрямованої діяльності суб’єктів, що сформувалася в суспільстві на 

певному етапі його розвитку і здійснюється на основі певних принципів та 

засад з метою забезпечення оптимального функціонування й розвитку 

соціальних відносин. У такому аспекті соціальна політика є системою 

управлінських, регулятивних, саморегулятивних способів і форм діяльності 

суб’єктів, сукупністю принципів, рішень і дій, що втілюються в соціальних 

програмах і соціальній практиці з метою задоволення соціальних потреб, 

збалансування соціальних інтересів людини та груп суспільства, досягнення 

соціальних цілей, розв’язання соціальних завдань та формування соціальних 

цінностей. Іншими словами, соціальна політика у широкому розумінні – це 

система інституційних і надінституційних, державних і громадських, 

суспільних та особистих, індивідуальних способів і форм діяльності, 

спрямованих на створення умов для всебічної самореалізації соціального 

потенціалу людини, її сутнісних сил. 

 Зауважимо, що у вузькому розумінні соціальна політика – це 

цілеспрямована діяльність суб’єктів з метою забезпечення соціального захисту 

і створення умов для формування безпечного соціального середовища 

людини. У такому аспекті соціальна політика передбачає комплекс заходів, 

спрямованих на створення системи соціальних амортизаторів суспільних, 

зокрема ринкових, ризиків і формування соціальних стандартів. Іншими 

словами, соціальна політика у вузькому розумінні – це діяльність суб’єктів 

соціально- політичного життя, спрямована на формування соціальної безпеки 

людини та суспільства. 

 Державна політика з охорони здоров’я полягає у формуванні вищими 

органами державної влади пріоритетів, доктрин, концепцій і програм, 

спрямованих на зміцнення здоров’я населення, забезпечення діяльності і 

розвиток системи охорони здоров’я. Відповідно до ст. 12 Основ законодавства 

України про охорону здоров’я це один із пріоритетних напрямів державної 

діяльності. Держава формує політику охорони здоров’я в 
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Україні й забезпечує її реалізацію. 

 Місцева (регіональна) політика охорони здоров’я – це складова 

державної політики. Вона полягає в розробці й затвердженні місцевими 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування пріоритетів 

і програм охорони здоров’я населення села, селища, міста та області, 

зміцнення й розвитку мережі медичних закладів і здійснення заходів охорони 

здоров’я населення. 

 Законодавство про охорону здоров’я − це частина законодавства 

України, яка складається з системи правових актів і норм, що за допомогою 

специфічних правових методів регулюють суспільні відносини (організаційно-

управлінські, майнові, трудові та ін.) у сфері охорони здоров’я. Його 

конституційною базою є норма ст. 49 Конституції України, яка закріплює 

права людини на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 

страхування. Базовим системоутворюючим актом цієї галузі законодавства є 

Основи законодавства України про охорону здоров’я. В розвиток їх норм 

Верховна Рада України прийняла декілька десятків законодавчих актів, норми 

яких розширюють і поглиблюють правове регулювання у цій сфері. 

 Важливою частиною законодавства про охорону здоров’я є численні 

акти Президента і Кабінету Міністрів України. До складу законодавства про 

охорону здоров’я також входить значна кількість підзаконних нормативно-

правових актів Міністерства охорони здоров’я України – наказів, якими 

затверджені відповідні положення, списки, інструкції, переліки та ін. 

Управління (державне) є необхідною функцією суспільного життя. 

 Найважливіше призначення кожної держави в тому, щоб керувати 

суспільними справами. Держава, як організація політичної влади в суспільстві, 

соціальний і політичний інститут – доволі абстрактне явище, що 

проявляє себе у зовнішніх стосунках саме через практичне здійснення цієї 

влади. Яка влада – така й держава. Державна влада втілюється в діяльності 

державних органів, які у сукупності утворюють механізм держави. 

 Недосконала організація влади в Україні була (і значною мірою є нині) 
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одним із джерел, що підживлюють соціально-економічну кризу. 

 Державне управління – один із видів діяльності щодо здійснення 

державної влади (поряд із законотворенням і правосуддям), яке полягає у 

практичному виконанні організаційних функцій із втілення в життя вимог 

законодавства, і на цій основі – управлінського впливу на певні суб’єкти. 

 Державне управління здійснюють органи, які раніше називали органами 

державного управління, а з кінця 80-х рр. ХХ ст., дістали назву органів 

виконавчої влади. Це і є суб’єкти управління. Управлінський вплив суб’єктів 

здійснюється щодо об’єктів управління, якими є як громадяни, так і юридичні 

особи (підприємства та їхні об’єднання, установи, організації). Між першими 

(суб’єктами) й другими (об’єктами) виникають управлінські відносини лише 

завдяки тому, що суб’єкти (органи виконавчої влади) наділені щодо об’єктів 

владними повноваженнями, які дозволяють їм здійснювати управлінський 

вплив. Ці відносини типу «влада – підпорядкування» можуть мати різний 

характер залежно від повноважень органу виконавчої влади, ступеня 

самостійності об’єкта управління та багатьох інших чинників. А оскільки вони 

виникають на правовій основі, повноваження суб’єктів визначають відповідні 

правові акти, переважно зі сфери адміністративного права, то ці відносини 

набувають рис адміністративних правовідносин, тобто управлінських, які 

регулюють норми адміністративного права.  

 Державне управління – це своєрідна форма і засіб практичного 

втілення в життя державної політики. Політика й управління тісно 

взаємопов’язані, внаслідок чого політика стає управлінням, а управління 

становить найбільшу політику. В. Вільсон зазначав, що управлінські питання 

не є політичними, але при цьому політика нічого не варта без підтримки 

управління, тому що управління не є політикою. 

 

Змістовий модуль 2. Основи організації лікувально-профілактичної 

допомоги 

ТЕМА 6. Амбулаторно-поліклінічна допомога міському населенню 
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Методичні поради до аналізу сімейної медицини як соціально- економічна 

категорії.  

При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що сімейний лікар - 

поширена форма надання медичної допомоги населенню у більшості країн 

світу. Така практика нині дуже згодилася б Україні.  

Демографічні показники відображають украй негативні тенденції, зростає 

інфекційна захворюваність, особливо на туберкульоз, серцево-судинні, 

онкологічні патології тощо. У цих умовах важко переоцінити роль первинної 

медико-санітарної допомоги, де починають і закінчують лікування понад 80 

відсотків хворих. Але у нас ефективність амбулаторно-поліклінічної роботи 

сьогодні є недостатньою.  

Зауважимо, що аналіз свідчить, що кількість лікарів у первинній ланці (а 

це в основному лікарі загальної практики) становить у США -33%, Канаді - 

67%, Німеччині - 58%, Великій Британії - 73%, Японії - біля 80%. А як у нашій 

державі? На 10-12 дільничних лікарів - шість вузьких спеціалістів (на 10 тис. 

населення). Дільничний лікар по суті є диспетчером: 50-60% пацієнтів, що 

звертаються до нього, направляються до "вузьких спеціалістів" чи 

госпіталізуються, а в розвинутих країнах у лікаря загальної практики понад 80 

відсотків починають і закінчують лікування. За сьогоднішньої системи 

дільничний терапевт лише до 5% свого часу приділяє профілактиці, а 

останніми роками і того менше.  

  Відсутня наступність між поліклінікою та стаціонаром. За експертними 

даними, без попереднього обстеження приходять у стаціонар 15-30% хворих, 

частково обстежених - 25-30%, діагноз не підтверджується у 11-15%, а 15% 

пацієнтів отримують в поліклініці неповноцінне лікування. Серед виявлених 

вперше хворих на туберкульоз у близько 40% діагноз ставиться вже в 

деструктивній формі. Уже з цих цифр можна уявити, в якому стані 

амбулаторно-поліклінічна робота в нашій державі . 

Головною метою реформи охорони здоров’я є зміна характеру стосунків 

між системою охорони здоров’я, суспільством та державою. Треба створити 



 29 

необхідні мотивації та включити в орбіту охорони здоров’я інтереси держави, 

виробників, окремих громадян, повернувши їм активну роль у формуванні 

соціального замовлення на охорону здоров’я. Реалізацією такого замовлення 

на основі ринкової економіки будуть займатися лікарняні кооперативи, 

спортивні, оздоровчі організації, а також сімейні лікарі. 

 Зауважимо, що дільничий лікар є безвідповідальним за долю кожного 

пацієнта. Йому потрібно виконати план, прийняти певну кількість хворих, але 

ні оплата його праці, ні соціальний статус ніяк не залежать від стану здоров’я 

пацієнтів. Немає особистої участі, милосердя, постійності, взаємної довірі між 

лікарем та хворим. За цифрами з поля зору випала конкретна людина – 

пацієнт. 

 Реформа в медицині починається з лікаря. Сьогодні в Україні кількість 

лікарів на сто тисяч населення удвічі більше, ніж у розвинених країнах. При 

цьому рівень медичного обслуговування значно нижчий. Тому першим кроком 

реформи повинно стати впровадження сімейної медицини. 

  Людина повинна знати свого лікаря в обличчя. Досвід європейських 

країн показує: практика сімейної медицини набагато ефективніша. Сімейний 

лікар добре знає свого пацієнта, тому зосереджений не на лікування, а на 

попередження захворювання. Зверніть увагу на такий парадокс: у країнах 

Європи на сімейних лікарів витрачається до 30% бюджету охорони здоров’я, і 

вони надають до 90% з загального обсягу медичних послуг.В Україні ж поки 

що інша пропорція – лише 5% фінансування йде на сімейну медицину, при 

цьому вона надає 40% послуг .  

 Потрібно докорінно змінити підходи в фінансуванні галузі. Головні 

кошти мають бути спрямовані на первинну медицину, адже переважна 

частина наших людей, що звертаються до лікаря, потребує саме первинної 

допомоги. 

При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що впровадження 

сімейної медицини в Україні відбувається у складних соціально-економічних 

умовах, що значно сповільнює цей процес. Різке скорочення бюджетного 
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фінансування на медико-санітарне забезпечення населення в умовах 

катастрофічного погіршення стану здоров’я народу України вимагає зміни 

ставлення керівництва держави до медицини та принципів фінансування у 

системі охорони здоров’я. Докорінне реформування такої розвиненої галузі 

вимагає кількаразового збільшення фінансування з наближенням його до 

рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоровя відповідної частки 

валового національного доходу, що дозволило б на належному рівні 

гарантувати медико-санітарне забезпечення громадян України. Очевидно, що 

нині життєвоважливо як задіяти додаткові джерела фінансування галузі – 

системи добровільного та обов’язкового медичного страхування, так і 

раціоналізувати використання наявних коштів. 

Найефективнішою можливістю покращення їх використання є 

встановлення пріоритету фінансування первинної медико-соціальної 

допомоги. Адже за даними країн з розвиненими системами охорони здоров’я 

(Великобританія, Канада, США, Японія та ін.) вартість медичної допомоги, 

наданої на рівні первинної ланки, коштує у десять разів дешевше, ніж на 

наступних рівнях. До того ж на цю ланку покладено і здійснення всього 

комплексу профілактики та раннього виявлення захворювань, що дозволяє 

спеціалістам сімейної медицини, як найефективнішої форми організації 

первинної медико-соціальної допомоги за сімейним принципом, забезпечити 

80-90 % звертань пацієнтів. 

Перші підсумки її впровадження свідчать про високу ефективність. 

Сімейний лікар бере на себе до 60 % обсягу діагностичної роботи і, 

відповідно, у 2…3 рази зменшується рівень госпіталізації та кількість 

направлень до вузьких спеціалістів. Крім того, на 20 % знижується кількість 

викликів швидкої допомоги. За прогнозними оцінками лише ці заходи дадуть 

змогу отримувати щорічну економію близько 900 млл. грн.” . 

Зауважимо, що впровадження сімейної медицини як інноваційний процес 

в охороні здоров’я, супроводжується розробкою та апробацією різноманітних 

моделей, кожна з яких має свою специфіку. Економічні витрати на 
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впровадження інституту сімейної медицини складається з витрат на розробку 

нормативно-правових документів; підготовку відповідних спеціалістів 

(лікарів, медсестер та менеджерів); переобладанання лікувально-

профілактичних закладів та їх структурних підрозділів; дообладнання 

лікарських амбулаторій, створення мікроамбулаторій сімейної медицини і 

відділень сімейних лікарів у поліклініках; наукові дослідження; апробацію в 

експерименті науково-розроблених моделей впровадження сімейної 

медицини, формування програм підготовки та перепідготовки спеціалістів 

сімейної медицини; розробку і апробацію економічних методів управління 

сімейною медициною (стандарти надання медичної допомоги, нормативні 

навантаження, тарифікація, система контролю якості і оплати праці, 

прейскурант цін на лікувально-оздоровчі, діагностичні, реабілітаційні та інші 

види медпослуг); агітацію та пропаганду сімейної медицини серед населення. 

Процес розвитку сімейної медицини обумовлює формування нормативно-

законодавчої бази та належного фінансово-економічного забезпечення. Надалі 

необхідне подальше їх вдосконалення з тим, щоб забезпечити залежність 

оплати праці спеціалістів сімейної медицини як від обсягу та якості наданих 

профілактичних, діагностичних та лікувально-оздоровчих і реабілітаційних 

послуг, так і від кількості населення, що на добровільній основі обрало собі 

певного сімейного лікаря. 

При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що матеріальна 

винагорода спеціалістів сімейної медицини має залежати певним чином від 

реалізації та ефективності заходів первинної медико-соціальної допомоги на 

сімейно-територіальних дільницях з врахуванням певних показників стану 

здоров’я та їх динаміки. Оплата за якість надання медичних послуг має 

визначатися з врахуванням коефіцієнтів складності виконаних процедур і 

видів роботи, передбачених розробленими прейскурантами, класифікаторами, 

тарифікацією. Оплата праці менеджерів сімейної медицини також має 

визначатися ефективністю діяльності сімейних лікарів, середнього і 

додаткового медичного персоналу, що перебувають під його керівництвом . 
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Фінансово-економічне забезпечення сімейної медицини може 

здійснюватись як неекономічними – адміністративними, так і економічними, 

ринковими методами. Принципи фінансування визначаються суспільними 

можливостями та державною політикою у галузі охорони здоров’я. Вона має 

бути спрямованою на децентралізацію управління, розвиток самоврядування у 

лікувально-профілактичних закладах та самостійность працівників охорони 

здоров’я на правовій, договірній основі. 

Вільний вибір сімейного лікаря та розділення функцій дозволить 

створити умови для здорової конкуренції, що сприятиме здешевленню 

вартості медичних послуг та більш раціональному використанню коштів. При 

переході на господарський розрахунок і нові умови господарювання медичні 

заклади і зокрема, сімейні лікарі, можуть за угодами отримувати як бюджетне 

фінансування, так і позабюджетне від працедавців і організацій, підприємств 

та страхових фондів. Крім того, вони, оговоривши це в угодах, можуть також 

надавати платні послуги населенню. Причому, очевидно, що у зв’язку зі 

скороченням бюджетного фінансування та обмеженням коштів підприємств 

через кризу і скорочення виробництва має на перспетиву зростати частка 

платних медичних послуг. Господарський розрахунок і комерція – це два 

взаємопов’язаних види діяльності. За змістом господарський розрахунок – це 

внутрішні, а комерція – зовнішні зв’язки медичного закладу в нових умовах 

господарювання. Нині найбільша увага приділяється розвитку внутрішніх 

зв’язків – госпрозрахунку, оренди і т.д., спрацьовують форми і моделі 

забезпечення господарської самостійності [28]. 

У нинішніх реальних умовах практично значну частину діяльності 

сімейного лікаря (як галузі в цілому) зростаючою мірою буде скерувати і 

оцінювати ринок медичних послуг, тобто сукупність тих обставин, які 

складаються при задоволенні ринкових потреб, господарських витрат та 

отриманні прибутку. У сімейного лікаря з ринком медичних послуг поступово 

проявляться чіткі системно-комунікативні зв’язки (прямі та зворотні). На 

ринок медпослуг він буде надавати свої медпослуги та інформацію про них 
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(ціна, властивості, переваги і т.д.), ринок буде повертати сімейному лікарю 

гроші за надані медпослуги та інформацію про те, як споживч їх сприйняв 

(ставлення до якості, ціни, культури і т.д.). На ці зв’язки мають активно 

впливати державні органи охорони здоров’я, що мають встановлювати 

нормативно-законодавчі акти щодо діяльності сімейного лікаря. Важливе 

значення має надаватись впливу споживачів медпослуг – їх вимоги щодо 

якості, асортименту, умов надання медпослуг, ставлення до ціни, культури, 

якості тощо. 

При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що створення 

ринку медпослуг у зв’язку з перетворенням медицини з сфери обслуговування 

у галузь народного господарства ставить проблему організації системи 

контролю якості та медико-економічних стандартів роботи спеціалістів. 

Причому до різної діяльності мають застосовуватись різні підходи. Так, якість 

профілактичної діяльності має оцінюватись передовсім органами охорони 

здоров’я, які оплачують цю діяльність через досягнення кінцевих результатів 

закладу сімейної медицини. Якість наданих медпослуг і допомоги оцінюється 

передовсім самими пацієнтами, що їх отримали (та їх страховими установами 

в умовах страхової медицини) в трьох аспектах: терміни (своєчасність), 

результативність та вартість (обгрунтованість) комплексу виконаних процедур 

та призначень. При невдоволенні пацієнтів здійснюється експертна оцінка як 

менеджером сімейної медицини, так і органом охорони здоров’я. Оплата праці 

сімейного лікаря має бути пов’язана з його іміджем, кількістю 

обслуговуваного населення. Найбільш доцільними нині є бригадні форми 

організації та оплати праці, при яких спеціалісти сімейної медицини 

об’єднуюються в мікроколективи. Реалізація різних економічних моделей 

сімейної медицини визначається державною політикою та формами власності 

в галузі охорони здоров’я. 

При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що виконані 

наукові дослідження свідчать про ефективність впровадження сімейної 

медицини як для громадян та медичних закладів, так і для держави в цілому. 
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Широке впровадження економічних методів в управління сімейною 

медициною дозволить домогтись значних успіхів у підвищенні якості медико-

санітарного забезпечення населення, зміцненні та збереженні його здоров’я. 

Зауважимо, що на сьогоднішній день в амбулаторно-поліклінічній службі 

до лікарів первинної ланки звертається 40 % хворих, а до лікарів-спеціалістів – 

60 %, обслуговування сімейним лікарем показує, що це співвідношення 

змінюється. Очікується, що до лікарів первинної ланки буде звертатися 60-70 

% хворих, а до лікарів-спеціалістів 30-40 %, що наблизить нас до 

раціонального використання ресурсів, коли на первинному рівні за даними 

Всесвітньої організації охорони здоров’я обслуговується 90 % хворих. На 

основі вивчення фактичного обсягу і потреби населення в амбулаторно-

поліклінічній допомозі ми встановили, що створення інституту лікарів 

загальної практики – сімейних лікарів – уможливить скорочення затрат на 

безліч консультацій вузьких спецілістів, направлення пацієнтів у різні центри, 

а також підвищить якість та оперативність діагностики на амбулаторному 

прийомі. Стає очевидним, що така кількість вузьких спеціалістів не потрібна 

на амбулаторному прийомі. Економічні показники діяльності амбулаторії 

сімейного лікаря підтверджують положення, що сімейна медицина 

рентабельна за рахунок зменшення направлень на консультації, аналізи, 

госпіталізацію. Прийом сімейного лікаря дешевший за прийом лікаря-

спеціаліста в 2 рази. 

Отже, сімейно-медична практика є соціально, медично та економічно 

обгрунтованною, але ефективність її функціонування залежить від впливу 

соціально-економічних та правових чинників. 

Практика показала, що діяльність амбулаторій сімейного лікаря є 

логічною основою ефективної системи охорони здоров’я, оскільки вона 

відповідає більшій частині запитів населення. 

Початок нового тисячоліття наша держава зустрічає з розумінням 

неминучої цінності для суспільства фізичного і психічного здоров’я кожного з 

його членів, необхідності турботи про здоров’я нації. Указом Президента 
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України 2001 рік оголошено в Україні роком охорони здоров’я населення, а 

одним з головних завдань є зосередження ресурсів для виконання програми 

впровадження сімейної медицини. Все це показує, що соціологія сімейної 

медицини стане важливим напрямком соціологічної науки. 

При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на світовий досвід 

функціонування інституту сімейної медицини в економічно- розвинутих 

країнах. 

Зауважимо, що вивчення досвіду різних країн щодо організації ПМСД на 

засадах сімейної медицини вказує на різноманітність її організаційних форм. 

У Чехії в наданні ПМСД, крім лікарів загальної практики, беруть участь 

також педіатри. Лікарі загальної практики мають встановлені години роботи, 

при потребі пацієнти звертаються до центрів швидкої допомоги первинної 

ланки охорони здоров’я. 

В Данії сімейні лікарі також надають медичну допомогу протягом 

визначеного денного часу, а після завершення прийому сімейного лікаря при 

потребі населення звертається до швидкої допомоги. 

Одна з моделей Ізраїльської охорони здоров’я (на прикладі Єрусалиму) 

передбачає діяльність центрів здоров’я. Участь у наданні ПМСД беруть лікарі 

загальної практики, педіатри, психологи, соціальні працівники, дієтологи, 

фахівці з санітарної просвіти та епідеміологи. Значна роль належить медичним 

сестрам, які причетні до планування роботи, впровадження нових програм і 

методик. 

Як зазначалося вище, надання ПМСД у центрах здоров’я характерне для 

Скандинавських країн. У Фінляндії нараховується більше 200 центрів здо-

ров’я, кожен з яких приблизно обслуговує близько 10 тисяч населення (в 

районах з малою щільністю проживання населення це число може бути 

меншим). До складу центру здоров’я, крім лікарських амбулаторій, входять: 

відділ охорони здоров’я матері та дитини, стаціонар загального профілю, клі-

нічна лабораторія тощо. Для більшої доступності медичної допомоги передба-

чено забезпечення центрів автотранспортом. 
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З огляду на досвід США, сімейний лікар - це добре підготовлений 

фахівець загальної практики, що працює у відповідно оснащеному медичному 

закладі, а не ходить від одного будинку до іншого, займаючись тільки 

хворими. 

Вважається, що він повинен не тільки надавати медичну допомогу, але й 

бути порадником, захисником пацієнта. 

Лікар має консультувати їх з приводу захворювань і методів лікування, 

направляти до спеціалістів, забезпечувати безперервну допомогу при 

хронічних станах. Це дуже важливо особливо в плані контролю за вартістю 

лікування, за використанням та раціональним розміщенням ресурсів. 

Середня кількість відвідувань на одного мешканця залежить від віку та 

статі і становить 5,0 протягом року. 

При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що питома вага 

відвідувань з приводу загального огляду, антенатального спостереження за 

дитиною становить 3-5 %, спостереження після операції -до 5 %, на 

відвідування з приводу хірургічних втручань і консультацій щодо харчування 

припадає по 6-7 %, 4,2 % пов’язані з отриманням фізіотерапевтичних 

процедур. Серед діагнозів значне місце посідають артеріальні гіпертензії, 

гострі респіраторні інфекції, отити. 

Цікавим є досвід системи сімейної практики у Великій Британії, 

описаний у довіднику сімейного лікаря (автор Орест Мулька, 1997 p.). 

Населення країни має право на вільний вибір лікаря та в переважній 

більшості задоволена ним (85 %). Сімейні лікарі забезпечують лікуванням 

майже 90 % хворих і тільки 10 % направляють до спеціалістів. 

Вони цілодобово спостерігають за станом здоров’я в середньому 1800 па-

цієнтів протягом усього їх життя. В розпорядження сімейних лікарів 

надходять кошти з розрахунку на одного пацієнта. 

Кожний лікар у підпорядкуванні має кількох працівників: 

• медичні сестри; 

• секретарка; 
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• оператор ПЕОМ; 

• адміністратор; 

• бухгалтер. 

їх наймають до бригади ПМСД з огляду на доцільність і в межах фінан-

сових можливостей. 

Додатково лікарі можуть співпрацювати з акушеркою, фізіотерапевтом, 

психологом, дієтсестрою, логопедом, працівником служби громадської опіки, 

фінансування яких здійснюється з інших джерел. 

Крім відвідування лікаря, при потребі пацієнти можуть викликати його 

додому в разі значного погіршення стану здоров’я. 

Середнє число відвідувань протягом року - 3-4, близько 10 % їх станов-

лять домашні. Незначна частка останніх пояснюється тим, що в Британії не 

прийнято відвідувати хворих на гарячкові та інфекційні хвороби. Відчутно 

впливає на це явище розвинена мережа доріг, висока забезпеченість населення 

автотранспортом, культура взаємин. Крім того, значна частина контактів є 

заочною і переважно пов’язана з випискою повторних рецептів. 

На одне відвідування лікар витрачає приблизно 9 хвилин (в середньому 7 

відвідувань за годину). 

В Німеччині його тривалість також коротка - не більше 10 хвилин. У 

США його тривалість дещо більша: в 39 % випадків до 10 хвилин, у ЗО % 

випадків - від 11 до 15 хвилин і майже третина - більше 16 хвилин. 

У Швеції на одну годину в середньому припадає 2,4 відвідувань (консуль-

тацій).  

Слід зауважити, що за даними британських лікарів сімейної практики при 

появі симптомів захворювання досить значна частина пацієнтів - до 75 % -

займається самолікуванням і тільки 25 % звертається за допомогою. Це 

стосується переважно гострих захворювань з короткочасним перебігом, які не 

призводять до значного погіршення стану здоров’я. 

На хронічні хвороби припадає 50 % звертань (проведення підтримуючої 

чи протирецидивної терапії), до 10 % звертань обумовлені загрозливими 
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станами (гострий інфаркт міокарда, мозковий інсульт тощо). 

Перше місце в структурі захворюваності за даними документації лікарів 

сімейної практики займають хвороби органів дихання, друге - хвороби 

системи кровообігу, а також розлади психіки та поведінки. Вони становлять 

третину всієї патології. Близько 40 % припадає на хвороби кістково-м’язової 

системи та сполучної тканини, ендокринні, розлади харчування та порушення 

обміну речовин, нервової системи та органів чуття, органів травлення, шкіри 

та підшкірної клітковини. 

Сімейні лікарі у Великій Британії, забезпечуючи цілодобову медичну 

допомогу, віддають перевагу груповій практиці. Вона дає змогу організувати 

взаємозаміну, консультувати хворих разом, придбати й використовувати 

складне та дороге обладнання. 

Концепція групової практики була підтримана 40-ю Всесвітньою 

медичною асамблеєю (1998 р.) як один із засобів надання безперервної 

високоякісної медичної допомоги. 

Переважна більшість лікарських амбулаторій (90 %) у Британії комп’юте-

ризована. Використання комп’ютерів дає змогу формувати базу даних з 

інформацією про кожного хворого (дата і результати консультації, анамнез, 

рецепти, результати обстежень), позбутися чи значно зменшити кількість 

паперових носіїв -карток хворого. 

Комп’ютеризована також система виписування повторних рецептів, що 

заощаджує час лікаря та пацієнта, а також зменшує число помилок у аптеках. 

Під час прийому хворого лікар бачить на екрані всі дані і сам доповнює 

інформацію. Паперові носії потрібні лише при відвідуванні пацієнтів. 

Зарадити цьому може портативний комп’ютер і використання модему. 

Безпаперова система дозволяє забезпечити чіткість інформації, заощадити 

час секретарок і кошти, місце для розміщення документації. 

Проте слід зважити на значну її вартість, небезпеку втрати інформації 

через якийсь прикрий випадок. До того ж, перехід до такої системи потребує 

часу та зусиль на перенесення інформації з карток хворих, може погіршити 
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психологічну атмосферу під час прийому, оскільки пацієнт вважатиме, що в 

ньому не зацікавлені. Тому лікарі намагаються користуватися комп’ютером 

перед початком чи після закінчення прийому. 

Система сімейної медицини у Великій Британії, діючи майже півстоліття, 

оцінюється як ефективна, з огляду на популярність серед населення та 

економічність. 

Проте вона має невирішені проблеми. Наприклад, черги на 

госпіталізацію. Вони пов’язані, на думку працівників, з підвищенням вимог 

пацієнтів до якості допомоги. Щоб зарадити цьому, британські лікарі 

намагаються зменшити терміни лікування в стаціонарі, покращивши 

лікувально-діагностичний процес на долікарняному і госпітальному етапах. 

Аналогічна проблема вимагає свого вирішення в багатьох країнах. 

Суттєвий вплив на скорочення строків лікування в стаціонарі може мати 

розширення медичної допомоги вдома. З цієї точки зору досить цікавим є 

досвід роботи агентств надання медичної допомоги вдома, які з’явились в 

США в 50-ті роки і з часом набули значного поширення. Їх робота спрямована 

на забезпечення потреб пацієнта у власне медичному обслуговуванні та в 

ситуаціях, пов’язаних з впливом різних соціально- психологічних чинників. 

Важливе значення при спільній роботі має взаємозв’язок лікарні та агентства, 

яке насамперед повинно брати участь у процесі виписки хворих. 

Планування виписки може починатись під час перебування хворого в 

стаціонарі, а подекуди навіть перед направленням до нього і дозволяє 

надавати найбільш доцільну медичну допомогу, забезпечити всі потреби в 

послугах із найменшими затратами. 

Спланувати виписку допомагають загальні обходи з участю лікаря, 

старшої медичної сестри, одного з керівних працівників соціальної служби та 

керівника агентства, закріпленого за певним відділенням стаціонару. Вони 

приймають рішення про медичне обслуговування хворого після виписки. 

За активної участі агентства в плануванні виписки вирішується питання 

безперервності медичного забезпечення. До того ж, персонал агентства в 
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подальшому передає лікарям стаціонару інформацію про стан здоров’я 

виписаних хворих. 

При направленні на домашнє лікування працівник агентства разом із ліку-

ючим лікарем визначає всі його методи та процедури, перевіряє необхідність 

певних послуг і з’ясовує можливості родини щодо відповідної підтримки 

хворого. Слід визначитись з персоналом для забезпечення догляду, отримати 

необхідне обладнання та різні засоби від допоміжних служб. 

При аналізі даної проблеми слід звернути увагу на те, що медичну 

допомогу вдома забезпечує координатор. На цю посаду звичайно призначають 

медичну сестру. Вона відповідає за вирішення всіх проблем під час лікування, 

коректну початкову та поточну оцінку стану здоров’я пацієнта. 

Координатор своєчасно, до виписки, оцінює домашню обстановку 

пацієнта, складає план медичної допомоги, до якого входять перелік головних 

і другорядних послуг із визначенням часу їх надання, відповідних служб, що 

мають їх забезпечувати, та вказівки лікуючого лікаря. 

Відповідно до плану лікування, розробленого лікарем і координатором, 

створюється бригада з персоналу агентства та лікаря, яка працює за 

розкладом, складеним координатором. 

Координатор відповідає за здійснення програми лікування, консультації 

пацієнта відповідними спеціалістами. 

Перед закінченням курсу лікування, забезпеченого агентством, координа-

тор оформляє довідку - інформацію про стан здоров’я та результати лікування, 

перелік медичних рекомендацій щодо подальшого лікування, оздоровлення, 

які доводяться до відома пацієнта та родини. 

Потреба в медичному обслуговуванні вдома може виникати не тільки 

після проведення лікування в стаціонарі, тобто до відповідного агентства 

можуть звертатися сімейні лікарі або самі пацієнти чи їх родичі. 

Досвід роботи агентств з надання медичної допомоги в домашніх умовах 

потребує детального вивчення з метою подальшого вдосконалення системи 

ПМСД у нашій країні. 
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Значний інтерес викликає досвід Росії, оскільки до розпаду СРСР її та 

наша системи охорони здоров’я були ідентичними. Росія раніше приступила 

до організації допомоги на засадах сімейної медицини. 

На сучасний період більшість лікарів загальної практики (сімейних) 

працюють у державних медичних закладах, незначна їх частина займається 

приватною практикою чи працює в недержавних закладах. Має місце як 

індивідуальна, так і групова практика. В груповій практиці задіяні, крім 

сімейних лікарів, стоматолог, педіатр, акушер-гінеколог, а також середній 

медперсонал - медичні сестри процедурного та перев’язувального кабінетів, 

молодша медична сестра. 

Сімейні лікарі ведуть прийом терапевтичних, неврологічних, 

офтальмологічних хворих тощо. За експертною оцінкою, в перехідний період 

сімейні лікарі можуть забезпечити від 36 % до 46 % відвідувань офтальмолога, 

отоларинголога, невропатолога та близько 23 % хірурга. 

Працюючи в поліклініці, вони використовують її лікувально-

діагностичну базу. 

В самостійних лікарських амбулаторіях, віддалених від поліклініки, обсяг 

досліджень зменшується. 

Чисельність населення на одного лікаря коливається в межах 1600-2500 

чоловік. Протягом року на консультацію до інших спеціалістів направляють 

до 20 % пацієнтів, на обстеження в інші заклади - 14 %. 

Пропонується планувати не менше 4-х відвідувань за рік на 1 жителя, 

можливий рівень госпіталізації дорівнює 15 %. 

Важливе значення має забезпечення взаємодії сімейних лікарів з іншими 

службами та закладами, включаючи поліклініки, стаціонари, диспансери, кон-

сультативно-діагностичні центри тощо. При цьому ставиться завдання щодо 

переорієнтації роботи поліклінік на надання переважно спеціалізованої допо-

моги, на виконання оздоровчих програм, проведення відновлювального ліку-

вання із необхідним використанням допоміжно-лікувальних підрозділів 3 

часом можлива інтеграція консультативно-діагностичної та стаціонарної 
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допомоги. 

Зауважимо, що реформуючи первинну медико-санітарну допомогу на 

засадах сімейної медицини, Україна має враховувати світовий досвід і вивчати 

різні форми її організації. 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

  Контрольна робота з „Організація охорони здоров′я („Організація 

охорони громадського здоров′я” виконується відповідно до навчальних планів 

з спеціальності “Менеджмент і адміністрування” спеціалізації “Медичний та 

фармацевтичний менеджмент”. 

  Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-

орієнтованих знань з навчальної дисципліни„Організація охорони здоров′я 

(Організація охорони громадського здоров′я”), набутих під час самостійного 

опрацювання літератури та нормативно-правових актів.  

Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою 

свого прізвища (див. табл.) 

Перша літера прізвища студента № варіанта контрольної роботи 

А,Б, 
1 

В,Г, 2 

Д,Е,Є, 3 

Ж,З,І,Ї,Й, 4 

К,Л, 5 

М,Н, 6 

О,П, 7 

Р, С, 8 

Ф,Х,Ц 9 

Ч,Ш,Щ,Ю,Я 10 

  З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене 

індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі 
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адміністративного та медичного менеджменту відповідно до графіка 

консультацій та за телефоном 490-95-25. 

Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи 

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

навчальної дисципліни „Організація охорони здоров′я (Організація охорони 

громадського здоров′я”), його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної 

дисципліни з реаліями конкретного закладу охорони здоров’я, а також вміння 

систематизувати матеріал та чітко викладати власні думки. Серед зазначених 

критеріїв оцінювання найбільш важливим є здатність до практичного 

застосування знань в конкретних ситуаціях. 

  Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі 

параметри: 

• ґрунтовність відповіді за поставленні запитання, яка свідчить про рівень 

опанування теоретичним матеріалом; 

• розуміння категорій 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). 

 

Правила оформлення звіту про виконання індивідуального 

семестрового завдання 

Звіт про виконання індивідуального семестрового завдання повинен мати 

вигляд реферату. 

Після ознайомлення з темою індивідуального семестрового завдання 

складається його попередній план. Як правило, робота складається з ІV 

розділів: вступу; основної частини; висновків та списку літератури. 

Кількість розділів в семестровому завданні необмежена і залежить від 

теми та характеру висвітлення питання. 
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У роботі такого плану можна навести приклади з історії хвороби. 

Індивідуально обрану тему та її план необхідно детально погодити з 

професором чи доцентом, що викладає дану навчальну дисципліну. 

Для складання плану індивідуальної семестрової роботи необхідне 

систематичне і ретельне вивчення літератури: монографій; журнальних статей; 

збірників; матеріалів симпозіумів та наукових конференцій. 

Всі використані у семестровій роботі літературні джерела 

систематизуються в список літератури, що складає ІV розділ. Нижче подані 

зразки посилань на різні літературні джерела. 

Посилання на монографію (наукова праця, що присвячена вивченню 

однієї теми). 

А: Монографії, що мають від 1 до 3 авторів: 

Войтенко В.П. Смертність і тривалість життя: аналіз та прогноз. – К.: 

Здоров’я, 1990. – 173 с. 

Б: Монографії, що мають 4 і більше авторів: 

Структура наследственной патологии //Л.П. Назаренко , О.А. Острецов, 

Лисицин З.Т., Хакимова О.В. /Под ред. Б.Е. Тимофеева. – М.: Медицина, 1993. 

– 264 с. 

Посилання на збірник наукових праць: (посилання робиться на 

складову частину збірника: розділ чи главу, що мають окремих авторів). 

Шандала М.Г., Звиняцковский Л.И. Комплексное влияние природных и 

антропогенных факторов окружающей среды на здоровье населения //Медико-

географическое районирование и прогнозирование здоровья популяции. – 

Новосибирск: Наука, 1981. – с. 31-47. 

Посилання на журнальні статті: 

- на вітчизняні або російські журнали 

Тонкова Р.В., Чернюк Т.Л., Голубева Л.Г. Здоровье и развитие детей 

/Педиатрия. – 1989. - №9. – с. 30-34. 

Посилання на перекладні видання 
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Фолков Б., Нил Э. Кровообращение: Перевод с англ. – М.: Мир, 1976. – 

392 с. 

Посилання на багатотомні видання 

- Теоретическая медицина и педиатрическая практика. В 13 т. /АМН 

СССР. Ин-т педиатрии. – М., 1980. - Т.12. - 312 с. 

- Физиология человека: Пер. с англ.: В 4 т./ Под ред. Р. Шмидта, Г. 

Тевса. - М.: Мир, 1986. - Т.3: Кровь. Кровообращение. Дыхание. - 287 с. 

Посилання на довідники та словники: 

- авторське видання: 

Биохимический справочник /Сост. Н.Е. Кучеренко, Р.П. Виноградова. – 1-

е изд. – К.: Вища школа, 1979. – 304 с. 

- Видання групи авторів під редакцією: 

Аллергология: Словарь-справочник/ Отв. ред. Н.М.Бережная. - К.: 

Наукова думка, 1986. - 445 с. 

Посилання на енциклопедії: 

Конлев Б.В., Салищев В.Э. Кровопускание// БМЭ. – 3-е изд. – М., 1980. – 

Т.12. – С.86-87. 

Список літератури наводиться в алфавітному порядку мовою даного 

видання.  

У вступі, що повинен бути коротким та лаконічним (1-1,5 стор.), як 

правило, розкривається актуальність даної проблеми для теоретичної та 

клінічної медицини. Можна наводити окремі історичні відомості, якщо вони 

підкреслюють багаторічну актуальність теми. 

Основна частина роботи повинна включати декілька розділів. В разі 

необхідності їх можна розбивати на підрозділи , що повинно бути відображено 

у плані роботи. Викладення матеріалу в основній частині семестрової роботи 

повинно бути цілісним та послідовним. При розкритті теми не слід 

обмежуватись простим переліком літературних джерел та вкладених у них 

даних досліджень. За найбільш принциповими моментами необхідно зробити 

узагальнення, відобразити своє ставлення до того чи іншого положення. 
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Якщо в літературі існує кілька протилежних думок із того чи іншого 

питання, потрібно проаналізувати позитивні та негативні особливості кожного 

напрямку. Під час написання семестрової роботи потрібно також 

підкреслювати відсутність достатніх відомостей або розробок з обраної 

тематики. 

При написанні основної частини семестрового завдання необхідно робити 

посилання на літературні джерела, матеріали, окремі результати, ідеї, 

висновки яких були використані при висвітленні питання. 

Посилання на літературні джерела в тексті семестрової роботи слід 

зазначати у круглих дужках із зазначенням прізвища першого автора та року 

видання. 

Висновок індивідуальної семестрової роботи, як правило, становить 0,5 – 

1 сторінки, проте виділяється в окрему главу і має велику вагу при остаточній 

оцінці роботи. 

У висновку робиться короткий аналіз викладеного у попередніх главах 

матеріалу та обґрунтовується необхідність подальшого вивчення проблеми, 

вказується на шляхи розвитку питання. 

Семестрову індивідуальну роботу друкують машинописним способом, за 

допомогою комп’ютера або пишуть “від руки” українською мовою. 

Текст повинен бути оформлений на одній стороні аркуша білого паперу 

формату А4 (210 х 297 мм) через 2 міжрядкових інтервали до 30 рядків на 

сторінці. 

Обсяг семестрової роботи повинен становити 20 - 25 сторінок. 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 

не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. 

Знаки, що відсутні на машинці, вписуються від руки чорними чорнилами 

(туш, паста, фломастер, ін.). 
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1 

1. Реформування системи охорони здоров’я на сучасному етапі, чинники, 

які зумовлюють потребу в реформуванні 

2. Завдання, структура міської поліклініки, основні підрозділи.  

3. Дільничний принцип обслуговування 

 

Варіант 2 

1. Медико-соціальні проблеми демографічних процесів 

2. Диспансерний метод, його сутність, формування контингентів для 

спостереження, види медичних оглядів.  

3. Оглядові кабінети. Пункти невідкладної допомоги. 

 

Варіант 3 

1. Демографічна ситуація в Україні. 

2. Функції керівників закладів охорони здоров′я у здійсненні 

амбулаторно-поліклінічної допомоги. 

3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука та 

предмет викладання. ЇЇ основні методи та завдання.  

 

Варіант 4 

1. Захворюваність населення, методи й джерела вивчення. Показники.  

2. Номенклатура хвороб — Міжнародна статистична класифікація хвороб 

та проблем, пов’язаних із здоров’ям (МСКХ—10). 

3. Спеціалізовані та багатопрофільні лікарні 

 

Варіант 5 

1. Види захворюваності. Загальна захворюваність, захворюваність із 

тимчасовою втратою працездатності, інфекційна захворюваність, 

найважливіші неепідемічні захворювання. 
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2. Структура багатопрофільної лікарні та стаціонарного відділення.  

3. Відділення або палати денного перебування та сестринського догляду, 

їхнє завдання. 

 

Варіант 6 

1. Порівняльний аналіз політики з охорони здоров’я Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, країн Європейського Союзу та України. 

2. Медико-санітарна частина (МСЧ), її типи, основні завдання.  

3. Цехова дільничність — основа організації діяльності МСЧ. Основні 

напрями роботи дільничного цехового терапевта. 

 

Варіант 7 

1. Діяльність громадських організацій в охороні здоров’я населення. 

Діяльність Товариства Червоного Хреста України. Принципи, її основні 

завдання та напрями роботи. 

2. Організація медичної допомоги дітям. Основні типи закладів.  

3. Амбулаторно-поліклінічна допомога. Дитяча поліклініка, її структура, 

основні напрями роботи 

 

Варіант 8 

1. Роль ВООЗ у діяльності вітчизняної системи охорони здоров’я, участь 

молодших медичних працівників у реалізації основних завдань та програм 

ВООЗ. 

2. Структура та заклади служби ШМД, їхні основні функції. Виїзні 

бригади ШМД. Завдання старшого фельдшера, фельдшера ШМД.  

3. Роль служби швидкої медичної допомоги в ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. Невідкладна медична допомога. 

 

Варіант 9 
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1. Основи організації лікувально-профілактичного забезпечення 

дорослого населення. 

2. Сільська лікарська дільниця. Дільнична лікарня, сільська лікарська 

амбулаторія: її структура, завдання, обсяг медичної допомоги.  

3. Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП), формування мережі ФАПів, 

штатні нормативи, основні напрями діяльності. 

 

 

Варіант10 

1. Лікувально-профілактична допомога, її види, принципи організації. 

2. Медико-соціальне значення системи охорони здоров’я матері та 

дитини. Законодавча база охорони здоров’я жінок та дітей в Україні, 

вирішення проблем збереження й зміцнення репродуктивного здоров’я жінок.  

3. Реалізація національних програм планування сім’ї та “Діти України”. 
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