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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Протягом останніх років в Україні спостерігаєть!

ся незадовільний стан здоров'я населення за багать!
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INTERSECTORAL COOPERATION — ONE OF THE MAIN PRECONDITIONS
FOR THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC POLICY IN HEALTH CARE

Проаналізовано принципи державного управління та їх види за різними підходами в галузі

охорони здоров'я України, поняття та сутність реалізації. У статті обгрунтовано необхідність

використання принципів державного управління, а також досвіду західних країн, та необхідність

реформування у сфері охорони здоров'я.

There are resulted analysis of principles of state administration and their kinds that are based on

different approaches in industries of healthguard in Ukraine, their concept, and essence of

realization. In the article the necessity of the use of principles of state administration, the use of

experience of the West countries and necessity of reformation in sphere of healthguard were

analyzed.
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ма показниками. З метою покращення ситуації не!

обхідні дієві і цілеспрямовані заходи державної пол!

ітики, зокрема шляхом міжгалузевої співпраці як ре!

гулятора процесу удосконалення функціонування

охорони здоров'я.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ

З метою забезпеченя міжгалузевої взаємодії у

сфері охорони здоров'я та вирішення супутніх про!

блем Кабінетом Міністрів України створено Міжвідом!

чу координаційну раду при Міністерстві охорони здо!

ров'я з питань міжгалузевої взаємодії закладів охо!

рони здоров'я (постанова КМУ № 536 від 22.03.2000

р.). Основними завданнями Ради є: 1) координація

робіт, спрямованих на раціональне використання зак!

ладів охорони здоров'я, що належать до сфери уп!

равління міністерств, інших центральних та місцевих

органів виконавчої влади; 2) вирішення питань функ!

ціональної взаємодії закладів охорони здоров'я, що

належать до сфери управління міністерств, інших цен!

тральних та місцевих органів виконавчої влади; 3)

узгодження дій центральних і місцевих органів вико!

навчої влади з питань реформування охорони здоро!

в'я; 4) внесення пропозицій до проектів актів законо!

давства з питань функціональної взаємодії закладів

охорони здоров'я, що належать до сфери управління

міністерств, інших центральних та місцевих органів

виконавчої влади; 5) розгляд пропозицій щодо підви!

щення ефективності діяльності центральних та місце!

вих органів виконавчої влади з питань оптимізації

мережі лікувально!профілактичних закладів за тери!

торіальним принципом; 6) аналіз результатів функці!

ональної взаємодії закладів охорони здоров'я, що

належать до сфери управління міністерств, інших цен!

тральних та місцевих органів виконавчої влади; 7)

відпрацювання механізмів оптимізації мережі ліку!

вально!профілактичних закладів за територіальним

принципом. У п. 5 цієї постанови зазначено, що у своїй

роботі Рада взаємодіє з міністерствами, іншими цен!

тральними і місцевими органами виконавчої влади,

органами місцевого самоврядування та громадськи!

ми організаціями [1].

В останні роки вирішенню проблем міжгалузевої

взаємодії присвятили свої наукові праці такі вітчизняні

учені, як Ніколаєнко Д.В. [2; 3], Лендєл М.А., Жулка!

нич О.М. [4], Музика Л.А. [5], Кармазіна Н.В. [6].

Аналізу світового досвіду щодо міжгалузевої

співпраці в охороні здоров'я та науковому обгрун!

туванню удосконалення механізмів державного уп!

равління, спрямованих на поглиблення міжгалузевої

взаємодії у цій сфері, присвячено ряд робіт [7].

Вітчизняні дослідники, що вивчають проблеми, по!

в'язані з виникненням та поширенням соціально не!

безпечних хвороб, вказують на низьку ефективність

існуючої в Україні моделі державного управління у

сфері охорони здоров'я [8]. З огляду на це слід ак!

тивніше впроваджувати механізми міжгалузевої

співпраці [9], що збільшує ресурс національної

відповіді на виклики сьогодення, не тільки за раху!

нок залучення ресурсів держави, громадян та бізне!

су, але й за рахунок ресурсів міжнародного співто!

вариства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета роботи — вивчення ефективності державної

політики в охороні здоров'я при її взаємодії з іншими

галузями.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Міжгалузеві взаємозв'язки не можуть розвивати!

ся в межах традиційних технологій управління.

Потрібні нові функціонально!структурні можливості

управління, до яких, передусім, належать міжгалузеві

підходи [10; 11].

За даними досліджень, впровадження нової тех!

нології управління можливе за допомогою державної

політики щодо збереження та зміцнення громадсько!

го здоров'я, яке, в свою чергу, залежить від стану дов!

кілля і соціального середовища. Саме така політика і

є міжгалузевою за своєю реалізацією і об'єднавчою

за стратегією державного управління суспільним здо!

ров'ям [12]. При цьому така політика не має обмежень

"по горизонталі" управління, а також стосується усіх

рівнів управління, "по вертикалі" — національного,

регіонального та рівня місцевого самоврядування.

Розвиток міжгалузевої співпраці — це складний

процес, який грунтується на наступних засадах: 1)

міжгалузева взаємодія та проведення громадських

заходів з урахуванням місцевих умов і забезпечення

участі населення; 2) розвиток міжгалузевої взаємодії

відбувається завдяки об'єднаним програмам між

організаціями, діяльність яких спрямована на вирі!

шення конкретної проблеми; 3) підтримка міжгалузе!

вої взаємодії завдяки розумінню та відданості медич!

них працівників; 4) забезпечення взаємодії неурядо!

вих структур у прийнятті політичних рішень; 5) моти!

вацією для міжгалузевої взаємодії медичних праців!

ників є збереження здоров'я населення; 6) не!

обхідність чіткої вертикальної координації на всіх

державних рівнях; ефективне залучення до вищого

координаційного органу представників нижчих рівнів.

На міжгалузеву координацію за пропозицією

ВООЗ повинні впливати декілька факторів, серед яких

1) стабільна структура управління; 2) економічна

організація як наявність економічних стимулів та мож!

ливість їх запровадження; 3) інфраструктура як

практична проблема для країн зі слабкою економі!

кою; 4) окреслені стосунки між виконавчими струк!

турами та організаціями, які несуть відповідальність

за рівень екологічного здоров'я і прийняття політич!

них рішень; 5) існування координуючих систем на на!

ціональному та регіональному рівнях; 6) розроблен!

ня програм соціально!економічного розвитку, врахо!

вуючи стан та ризики громадського здоров'я; 7) за!

лучення до планування технічного персоналу, вста!

новлення відповідних нормативів та стандартів, про!

ведення наукових досліджень за пріоритетними на!
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прямами; 8) забезпечення між! та внутрішньо!

урядових взаємодій щодо проблем громадського

здоров'я (наприклад міжурядові консультативні

ради); 9) встановлення зв'язків між координаційною

системою та проектним плануванням.

Як свідчить досвід більшості країн світу, окремі

галузі визначають свою внутрішню політику і викону!

ють основні контрольні функції.

Міжгалузева кооперація — взаємодія різних га!

лузей, діяльність яких спрямована на вирішення пев!

них економічних, соціальних, екологічних, науково!

технічних проблем на державному чи регіональному

рівнях [13].

Таким чином, основними принципами міжгалузе!

вої співпраці з охорони суспільного здоров'я є: рівні

можливості стосовно доступу до послуг з охорони

здоров'я та медичного забезпечення, громадська

участь у розробці, впровадженні та моніторинг управ!

лінських рішень і взаємодія між сферами управління

[14].

Концептуально!методологічні засади удоскона!

лення механізмів державного управління міжгалузе!

вою взаємодією з охорони здоров'я в умовах гло!

бальних суспільних трансформацій, еволюції суспіль!

них потреб, потреб у перебудові галузі відповідно до

міжнародних норм і стандартів розроблено у дослід!

женні О.І. Мартинюк [15]. Автор вважає, що в основу

розробки засад міжгалузевої взаємодії в державно!

му управлінні охороною здоров'я населення в Україні

доцільно покласти такі принципи: орієнтованість дер!

жавної політики на охорону суспільного здоров'я;

пріоритетність міжгалузевої співпраці; спрямованість

суспільного оточення, довкілля та суспільних ціннос!

тей на забезпечення охорони здоров'я населення;

спрямованість соціально!економічних факторів, умов

та способу життя як чинників індивідуальної поведін!

ки на збереження, зміцнення та відновлення індиві!

дуального і суспільного здоров'я; переорієнтованість

галузі охорони здоров'я із суто медичної допомоги

на охорону здоров'я населення в цілому.

Аналіз основних передумов і напрямів зарубіж!

ного досвіду регулювання та управління господарю!

ванням у сфері охорони здоров'я, а також ключові

напрями удосконалення нормативно!правової бази

державного регулювання та управління господарсь!

кою діяльністю у сфері охорони здоров'я висвітлено

та обгрунтовано Л. Дешко [16]. Автор зазначає, що

сьогодні в Україні триває пошук моделі державного

регулювання та управління господарюванням у сфері

охорони здоров'я, що вимагає відповідного науково!

го підгрунтя, якого, на жаль, сучасна вітчизняна гос!

подарсько!правова наука ще не виробила.

Про важливість профілактичної спрямованості

охорони здоров'я і санітарної освіти йдеться у роботі

І.В. Чопей [17], оскільки тільки медичними заходами

значно поліпшити здоров'я населення неможливо.

Адже суспільна охорона здоров'я — це галузь, що

мобілізує сили суспільства для поліпшення стану

здоров'я, підвищення якості і тривалості життя. Ав!

тори вважають, і не без підстав, що для цього необх!

ідне міжгалузеве співробітництво, зокрема з

Міністерством ЖКГ, транспорту, фінансів.

Відомо, що досягнення охорони здоров'я будь!

якої країни ВООЗ оцінює за двома інтегрованими по!

казниками: очікувана тривалість життя без інвалід!

ності і показник ймовірності виживання дітей. За пер!

шим показником Україна наразі на 70 місці з 191 краї!

ни, за другим — на 47 (2010 р.).

Про необхідність використання принципів держав!

ного управління та досвіду країн ЄС, реформування

сфери охорони здоров'я йдеться у роботі В.М. Клюз!

ко [18].

ВИСНОВКИ
На основі вивчення та аналізу різних підходів дер!

жавного управління та їх видів у галузі охорони здо!

ров'я України встановлено, що основними принципа!

ми міжгалузевої співпраці в сфері охорони здоров'я

є: рівні можливості доступу до послуг охорони здо!

ров'я та медичного забезпечення, громадська участь

у розробці заходів, впровадження та моніторинг уп!

равлінських рішень і взаємодія між сферами управл!

іння.

Перспективи подальших досліджень будуть зорі!

єнтовані на оцінювання ефективності та розробку мо!

делі міжгалузевої співпраці.
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