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Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню концептуальних засад

і розробці комплексного механізму публічного управління розвитком

недержавного сектора охорони суспільного здоров’я в Україні.

У роботі проаналізовано стан наукової розробки проблем

функціонування сфери охорони суспільного здоров’я, наведено можливі

підходи адаптації до українських реалій зарубіжного досвіду регулювання

зазначеної сфери, охарактеризовано недержавний сектор охорони суспільного

здоров’я, окреслено основні його функції та представлено підходи до

формування комплексного механізму публічного управління зазначеним

сектором; проаналізовано нормативно-правове забезпечення розвитку

вітчизняної системи охорони  суспільного здоров’я, визначені тенденції

розвитку елементів недержавного сектора цієї системи, окреслено основні

протиріччя та проблеми розбудови інституту підготовки менеджерів у сфері

охорони суспільного здоров’я; обґрунтовано фактори впливу на формування

сприятливих умов для розвитку недержавного сектора охорони суспільного

здоров’я в Україні, запропоновано комплексний підхід до застосування

механізмів публічного управління закладами охорони здоров’я у статусі

комунальних некомерційних підприємств, надано низку напрямків

удосконалення системи підготовки менеджерів у галузі охорони суспільного

здоров’я.
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Розроблено комплексний механізм публічного управління розвитком

закладів охорони здоров’я у статусі комунальних некомерційних підприємств

в Україні, який:  ґрунтується на взаємодії основних конкретних механізмів

впливу органів публічної влади (політичного, правового, економічного,

інституційного, організаційного, адміністративного та інших механізмів),

спрямованих на зміну якості стану елементів недержавного сектора охорони

суспільного здоров’я з метою покращення здоров’язбереження населення,

підвищення якості надання медичних послуг та їх доступності;  формується на

принципах об’єктивності, наукового обґрунтування, цілісності, узгодженості

й чіткої координованості дій;  має на меті покращення роботи зазначених

закладів охорони здоров’я шляхом зміни організаційно-правового статусу

для забезпечення доступних та якісних медичних послуг, які надаються

громадянам; спрямований на вирішення таких завдань, як: забезпечення

населення доступною та якісною медичною допомогою відповідно до

реальних потреб суспільства і згідно з дотриманням принципів рівності та

справедливості; пошук механізмів забезпечення прозорої підзвітності роботи

закладів охорони здоров’я, викорінення неофіційних платежів та

корупційних схем; створення якісної системи управління інформацією;

розробка ефективних методів управління та фінансування зазначених

закладів охорони здоров’я.

Проведений аналіз зарубіжного досвіду із надання медичних послуг у

межах недержавного сектора охорони суспільного здоров’я дав змогу

виокремити ключові тенденції, до яких віднесено: обмеженість дії медичного

страхування щодо надання відповідних послуг; зростання витрат на систему

охорони здоров’я; нормування послуг, обмеження на вибір лікаря та інші

перешкоди у сфері медичної допомоги; відмова від централізованого

державного контролю й опора на ринкові механізми – конкуренцію, поділ

витрат, ринкові ціни та свободу вибору для споживача тощо.

Уточнено зміст таких понять, як: охорона суспільного здоров’я –

сукупність нормативно-правових, соціально-економічних, організаційних і
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медичних заходів, які здійснюються закладами й установами різних форм

власності, об’єднаних у систему, і спрямовані на досягнення основної мети –

здоров’язбереження населення і постійного покращання якості надання

медичної послуг та їх доступності; публічне управління розвитком охорони

суспільного здоров’я – взаємодія в зазначеній сфері державноуправлінської,

бізнесової та громадської складових з метою досягнення цілей державної

політики охорони здоров’я; управлінець галузі охорони суспільного здоров’я –

це керівник (генеральний директор, директор, начальник, завідувач)

закладу/установи/підприємства охорони здоров’я будь-якої форми власності,

який здійснює загальне керівництво його функціонуванням та координацію

окремих ланок, спрямовує зусилля колективу для досягнення мети й

отримання високого результату (або/та прибутку); комплексний механізм

публічного управління розвитком недержавного сектора охорони суспільного

здоров’я – це сукупність засобів і методів впливу, а також видів і форм

взаємодії, що застосовуються органами публічного управління, спрямованих

на зміну якості стану елементів недержавного сектора охорони суспільного

здоров’я з метою покращення здоров’язбереження населення, підвищення

якості надання медичних послуг та їх доступності.

Розроблені теоретичні положення в сукупності становлять методичну

основу конкретних пропозицій для упровадження в державноуправлінську

практику й освітню діяльність, які можуть бути використані у практичній

роботі органів публічної влади для забезпечення комплексного підходу до

управління галуззю в цілому та недержавним її сектором зокрема.

Ключові слова: механізми публічного управління, охорона суспільного

здоров’я,  недержавний сектор охорони суспільного здоров’я в Україні.

ANNOTATION

Prasol V. Public management mechanisms of the development of the

non-governmental public health sector in Ukraine. – Manuscript.
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Thesis for a Candidate Degree in Public Administration, specialty 25.00.02

– Mechanisms of Public Administration. – Kharkiv Regional Institute of the

National Academy of Public Administration under the President of Ukraine,

Kharkiv, 2021.

The dissertation is devoted to substantiation of conceptual bases and

development of the complex mechanism of public management of development of

non-state sector of public health care in Ukraine.

The paper analyzes the state of scientific development of public health

problems, presents possible approaches to adaptation to Ukrainian realities of

foreign experience in regulating this area, describes the private sector of public

health,  outlines  its  main  functions  and  presents  approaches  to  the  formation  of  a

comprehensive mechanism of public administration. the specified sector; analyzed

the legal framework for the development of the domestic public health system,

identified trends in the development of elements of the private sector of this

system, outlined the main contradictions and problems of building the institution of

training managers in the field of public health; the factors of influence on the

formation of favorable conditions for the development of the private public health

sector in Ukraine are substantiated, a comprehensive approach to the application of

mechanisms of public management of health care institutions in the status of

municipal non-profit enterprises is proposed, a number of areas 'I.A comprehensive

mechanism for public management of health care facilities in the status of

municipal non-profit enterprises in Ukraine has been developed, which: is based on

the interaction of the main specific mechanisms of influence of public authorities

(political, legal, economic, institutional, organizational, administrative and other

mechanisms). changing the quality of the state of the elements of the non-public

sector of public health in order to improve the health of the population, improve

the quality of medical services and their availability; is formed on the principles of

objectivity, scientific substantiation, integrity, coherence and clear coordination of

actions; aims to improve the work of these health care facilities by changing the
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organizational and legal status to provide affordable and quality medical services

provided to citizens; aimed at solving such tasks as: providing the population with

affordable and quality medical care in accordance with the real needs of society

and in accordance with the principles of equality and justice; search for

mechanisms to ensure transparent accountability of health care facilities,

eradication of informal payments and corruption schemes; creation of a quality

information management system; development of effective methods of

management and financing of these health care facilities. The analysis of foreign

experience in the provision of medical services within the private sector of public

health allowed us to identify key trends, which include: limited validity of health

insurance for the provision of relevant services; rising health care costs; rationing

of services, restrictions on the choice of a doctor and other obstacles in the field of

medical care; abandonment of centralized state control and reliance on market

mechanisms - competition, cost sharing, market prices and freedom of choice for

the consumer. The content of such concepts as: public health - a set of legal, socio-

economic, organizational and medical measures carried out by institutions and

establishments of various forms of ownership, combined in the system, and aimed

at achieving the main goal - health preservation of the population and constant

improvement of the quality of medical services and their accessibility; public

management of public health development - interaction in this area of public

administration, business and public components in order to achieve the goals of

state health policy; public health manager is a head (general director, director,

chief, head) of an institution / institution / health care enterprise of any form of

ownership, who carries out the general management of its functioning and

coordination of individual units, directs the efforts of the team to achieving the

goal and getting a high result (and / or profit); A comprehensive mechanism for

public management of the development of the private public health sector is a set

of tools and methods of influence, as well as types and forms of interaction used by

public  administration  bodies  aimed  at  changing  the  quality  of  elements  of  the

private public sector.



7

Keywords: public administration mechanisms, public health, non-

governmental public health sector in Ukraine.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Прасол В. П. Напрями розбудови інституту підготовки менеджерів

сфери охорони суспільного здоров’я в Україні. Державне будівництво : зб.

наук. пр. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. № 2.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_2_25.

2. Прасол В. П. Система охорони здоров’я у Франції: принципи

організації та основні протиріччя. Теорія та практика державного управління :

зб. наук. пр. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012.  Вип. 4 (39). С. 519-525.

3. Карамишев Д. В., Прасол В. П. Публічне управління як специфічний

вид діяльності в умовах суспільних трансформацій. Інвестиції: практика та

досвід : зб. наук. пр. К. : Вид-во «ДСК- центр», 2014. № 24. С.156-160.

Особистий внесок автора полягає у в аналізі підходів до визначення

поняття «публічне управління» та виявленні особливостей зворотного зв’язку з

громадськістю, що притаманна публічному сектору і становить 60 % від

загального обсягу статті.

4. Прасол В. П. Аналіз ринку недержавних медичних послуг в Україні.

Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Х. : Вид-во ХарРІ

НАДУ «Магістр», 2019. Вип. 2 (65). С. 183-190.

5. Прасол В. П. Сучасний стан та особливості нормативно-правового

забезпечення розвитку недержавної медицини в Україні. Актуальні проблеми

державного управління : зб. наук. пр. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019

№1 (55). С.220-227.

6. Прасол В.П. Упровадження комплексного механізму публічного

управління розвитком недержавного сектору охорони суспільного здоров’я в

Україні. Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Х. : Вид-во

ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020.  Вип. 4 (71). С. 103-109.



8

Статті у закордонних виданнях:

1. Прасол В. П. Факторы влияния на развитие негосударственного
сектора здравоохранения в Украине. Legea si Viata:.: Dezvoltare Tehnologică al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin Hotărîrea (Молдова). № 11/2 (335). 2019.
С. 102-106.

2. Karamyshev, D., & Prasol, V. (2020). The non-governmental public health
sector as an object of public administration. East journal of security studies, 6(1), 85-
97. URL:https://ejss.nuczu.edu.ua/index.php/ejss/article/view/52

Матеріали наукових конференцій:

1. Прасол В. П. Охорона суспільного здоров’я: основні світові моделі та
системи фінансування. Державне управління та місцеве самоврядування: тези
ХІ Міжнар. наук. конгресу, 24 берзня 2011 р. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ
«Магістр», 2011. С.438-440.

2. Прасол В. П. До питання вдосконалення кадрового менеджменту
закладів охорони здоров’я України. Охорона здоров’я: державна політика та
розвиток ринку медичних та фармацевтичних послуг: матеріали міжн. наук.-
практ. конф., 28 грудня 2011 р. Сімферополь, 2011. С. 40-43.

3. Прасол В. П. До питання націоналізації системи медичного
страхування в США. Публічне управління: виклики ХХІ століття: тези ХІІІ
Міжнар. наук. конгресу, 21 берзня 2013 р. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр»,
2013. С.214-215.

4. Прасол В. П. До питання публічного управління розвитком
недержавного сектору системи охорони суспільного здоров’я. Наука. Інновації.
Соціально-економічний розвиток: матеріали ХХХ Міжнар. наук.-практ.
конф.(Чернівці, 15-1 грудня 2015 р.).  К.: «Лабораторія думки», 2015. – С. 17-19.

5. Прасол В.П. Перспективи розвитку ринку недержавних медичних
послуг в Україні. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання управління і
організації охорони здоров’я: шляхи реформування, проблеми та
перспективи» (24-25 жовтня 2019 р.). ; за заг. ред. Б.С. Федака. Х.: ХМАПО,
2019. С. 72–75.
6. Прасол В. П. Правове забезпечення розвитку недержавної медицини в
Україні. Місцеве самоврядування: сучасні тенденції розвитку : матер.
Всеукраїнської науково-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 3 грудня 2018 р. –
14 січня 2019 р.). К. : РВВ НУБіП України, 2019. С.116-119.



9

ЗМІСТ

ВСТУП ...............................................................................................................  11

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ

НЕДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ОХОРОНИ СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ...... 20

1.1. Публічне управління охороною суспільного здоров’я: зміст та основні

поняття ................................................................................................................ 20

1.2. Досвід організації національних систем охорони здоров’я

розвинених країн світу ....................................................................................... 34

1.3. Механізми публічного управління розвитком недержавного сектора

охорони суспільного здоров’я: основні підходи та складові ........................... 52

Висновки до першого розділу ............................................................................ 68

РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ........ 72

2.1 Нормативно-правове  забезпечення  розвитку  охорони  суспільного

здоров’я ............................................................................................................... 72

2.2 Тенденції розвитку елементів недержавного сектора системи охорони

суспільного здоров’я   ........................................................................................ 86

2.3. Система підготовки менеджерів у галузі охорони суспільного здоров’я104

Висновки до другого розділу ........................................................................... 116

РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ  ПУБЛІЧНОГО

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НЕДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ОХОРОНИ

СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ........................................................ 121

3.1. Формування сприятливих умов для розвитку недержавного

сектора охорони суспільного здоров’я в Україні ............................................ 121

3.2. Запровадження комплексного підходу до механізмів публічного управління

комунальними закладами (підприємствами ) охорони суспільного  здоров’я138

3.3. Концептуальні підходи до підготовки управлінців у галузі охорони

суспільного здоров’я ........................................................................................ 153



10

Висновки до третього розділу .......................................................................... 170

ВИСНОВКИ ...................................................................................................... 174

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......................................................... 181

ДОДАТКИ ........................................................................................................ 196

Додаток А 1 ....................................................................................................... 197

Додаток А 2 ....................................................................................................... 198

Додаток Б .......................................................................................................... 197

Додаток В .......................................................................................................... 200



11

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сьогодні процеси

реформування національних систем охорони суспільного здоров’я

відбуваються в багатьох країнах світу. Незважаючи на те, що ці країни мають

різні моделі управління цією галуззю, можна переконатись у тому, що в

кожної з них існують вагомі причини для вдосконалення, а іноді й

кардинальних змін у підходах до їх організації та оновлення.

Традиційна для країн постсоціалістичного табору модель управління

системою охорони здоров’я, що існуванувала в Україні до останього часу, не

могла залишатись без суттєвих змін, адже сформовані управлінські

механізми не відповідали реальним викликликам часу й часто-густо

переставали бути дієвими щодо сучасних запитів суспільства.

Несамостійність бюджетних медичних установ у прийнятті рішень, застаріла

інфраструктура, низька оплата праці, фінансування галузі за залишковим

принципом – ось невичерпний перелік чинників, що спричинили кризу в

системі охорони суспільного здоров’я. Також варто зазначити, що наявна в

Україні модель управління розвитком системи охорони суспільного здоров’я

виявилась неготовою до викликів, продиктованих поширенням коронавірусної

інфекції COVID-19.

Цілком логічною відповіддю органів публічної влади на наявні

виклики стало прискорення темпів медичної реформи, спрямованої

передусім на підвищення якості доступних медичних послуг, оскільки

збереження здоров’я населення – один з основних стратегічних орієнтирів

національної безпеки. Варто зазначити, що реальне втілення у

функціонування системи охорони суспільного здоров’я засадничого

принципу реформи – гроші «ходять за пацієнтом» – передбачає перехід від

забезпечення «безоплатності для кожного» до державних фінансових

гарантій для конкретного пацієнта. Відтак, держава відмовляється від
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принципу бюджетного утримання закладів охорони суспільного здоров’я,

натомість закуповуючи в них медичні послуги. Разом з тим, окрім зміни

самої моделі фінансування потребують змін й інші складові зазначеної

реформи, перш за все, це стосується загальних підходів до управління

галуззю охорони суспільного здоров’я в цілому та її складовими зокрема, а

також кадрового забезпечення проведення зазначених реформувань.

На користь актуальності теми дослідження свідчить і той факт, що до

цього часу наукові обґрунтування механізмів публічного управління

розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я в Україні

лишались поза увагою з боку науковців, переважно вважалось, що цей

сегмент має розвиватися виключно під дією ринкових механізмів. Як

наслідок, недержавний сектор охорони суспільного здоров’я в Україні

лишився сам на сам із існуючими проблемами, нормативними колізіями й

відсутністю стратегічного бачення щодо його розвитку на перспективу.

Враховуючи зазначене, одним із найактуальніших завдань у галузі науки

державного управління стає дослідження механізмів публічного управління

розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я в Україні як

складової соціальної політики держави.

Дослідженням змісту публічного управління та його компонентів

присвятили свої роботи такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Е. Афонін,

О. Базарна, М. Білинська, І. Бедрик, О. Босак, А. Дєгтяр, В. Дзюндзюк,

В. Єлагін, Д. Карамишев, Д. Кіллінг, А. Колодій, М.Латинін, В. Мамонова,

В. Мартиннко, О. Мельниченко, Д. Норт, О. Оболенський, К. Поллітт,

Дж. Пфіннер, Н. Статівка, Ю. Сурмін, Дж. Шавріц  та ін.

На важливості наукового пошуку в напрямі розвитку та взаємодії

окремих складових системи охорони суспільного здоров’я наголошують

українські дослідники: О. Богомолець, О. Вашев, Т. Камінська,

Д. Карамишев, О. Корвецький, Н. Мєзєнцева, З. Надюк, О. Рогова,

Г. Слабкий, Н. Солоненко, С. Стеценко, І. Чухно й ін. Теоретичними

дослідженнями сутності державного регулювання сфери охорони суспільного
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здоров’я займалися такі вчені, як: Ю. Бережна, Л. Буравльов, Ю. Іванов,

О. Краснова, Т. Плужнікова, Я. Радиш, В. Рудий, Н. Федак та ін.

Питанням публічного управління системою охорони здоров’я у

зарубіжних країнах, зокрема США та Франції, присвятили свої праці

К. Амадео, П. Даттон, А. Нагребецький, В. Родвін, О. Татаренко, М. Теннер,

Ф. Уоррен, К. Шеврель та ін. Безпосередньо проблеми підготовки менеджерів

для галузі охорони здоров’я аналізують О. Баєва, Ю. Вороненко,

В. Глуховский, А. Коваленко, В. Лехан, Н. Чала  та ін.

Незважаючи на значну кількість вітчизняних та зарубіжних публікацій

стосовно розвитку і взаємодії різних складових системи охорони суспільного

здоров’я, наразі бракує системних досліджень щодо проблем розвитку

закладів її недержавного сектора, удосконалення механізмів публічного

управління їх діяльністю. Саме це зумовило вибір мети, об’єкта і предмета

дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота висвітлює результати наукових досліджень автора, що

знайшли своє відображення в таких темах науково-дослідних робіт:

«Державні механізми регулювання системи надання медичної допомоги в

Україні» (номер державної реєстрації 0112U001156), де автором підготовлено

матеріали до Заключного звіту – підр. 3.1 Пріоритети розвитку системи

охорони здоров’я в Україні; «Соціальні чинники забезпечення сталого

розвитку Харківського регіону» (номер державної реєстрації 0116U007254),

зокрема автором підготовлено матеріали до Заключного звіту –

підр. 1.2 Формування соціально-економічної політики регіону як чинник

сталого розвитку.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є

теоретичне обґрунтування концептуальних засад і розробка комплексного

механізму публічного управління розвитком недержавного сектора охорони

суспільного здоров’я в Україні.
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Для досягнення означеної мети було поставлено такі завдання:

– уточнити зміст таких ключових понять дослідження, як «публічне

управління охороною суспільного здоров’я», «механізми публічного

управління розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я»

та ін.;

– узагальнити зарубіжний досвід із надання медичних послуг у межах

недержавного сектора системи охорони здоров’я з метою обґрунтування

можливостей його адаптації до умов України;

– проаналізувати чинну нормативно-правову базу й сучасний стан

функціонування елементів недержавного сектора охорони суспільного

здоров’я в Україні задля формування пропозицій щодо їх удосконалення;

– обґрунтувати алгоритм формування комплексного механізму

публічного управління розвитком недержавного сектора охорони суспільного

здоров’я в Україні;

– розробити комплексний механізм публічного управління розвитком

закладів охорони здоров’я у статусі комунальних некомерційних підприємств

як складника недержавного сектора охорони суспільного здоров’я.

Об’єкт дослідження – розвиток недержавного сектора охорони

суспільного здоров’я в Україні.

Предмет дослідження – механізми публічного управління розвитком

недержавного сектора охорони суспільного здоров’я в Україні.

Методи дослідження. У роботі використано мультипарадигмальний

підхід, що базується на поєднанні загальнонаукових і спеціальних методів,

зокрема: систематизації та узагальнення – під час опрацювання нормативних

документів і теоретичних джерел; порівняльного аналізу – у процесі аналізу

зарубіжного досвіду реформування систем надання медичних послуг;

факторного аналізу – під час оцінювання зовнішніх чинників впливу на

розвиток недержавного сектора охорони суспільного здоров’я. Теоретико-

методологічною основою дисертації стали положення теорії державного
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управління, наукові дослідження з проблем формування і реалізації політики

охорони здоров’я та публічного управління галуззю.

Нормативно-правовою та емпіричною базою дослідження є

Конституція та закони України, укази Президента України, постанови та

розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства охорони

здоров’я України та інші нормативно-правові документи.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні

актуального дослідницького завдання щодо теоретико-методичного

обґрунтування засад, підходів і механізмів публічного управління розвитком

недержавного сектора охорони суспільного здоров’я для підвищення якості

надання медичних послуг та їх доступності.

Найважливіші наукові результати, що характеризують новизну і

розкривають логіку та зміст дисертаційного дослідження, полягають у

такому:

уперше:

– розроблено комплексний механізм публічного управління розвитком

закладів охорони здоров’я у статусі комунальних некомерційних підприємств

в Україні, який:

a) ґрунтується на взаємодії основних конкретних механізмів впливу

органів публічної влади (політичного, правового, економічного,

інституційного, організаційного, адміністративного та інших механізмів),

спрямованих на зміну якості стану елементів недержавного сектора охорони

суспільного здоров’я з метою покращення здоров’язбереження населення,

підвищення якості надання медичних послуг та їх доступності;

б) формується на принципах об’єктивності, наукового обґрунтування,

цілісності, узгодженості й чіткої координованості дій;

в) має на меті покращення роботи зазначених закладів охорони

здоров’я шляхом зміни організаційно-правового статусу для забезпечення

доступних та якісних медичних послуг, які надаються громадянам;
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г) спрямований на вирішення таких завдань, як: забезпечення

населення доступною та якісною медичною допомогою відповідно до

реальних потреб суспільства і згідно з дотриманням принципів рівності та

справедливості; пошук механізмів забезпечення прозорої підзвітності роботи

закладів охорони здоров’я, викорінення неофіційних платежів та

корупційних схем; створення якісної системи управління інформацією;

розробка ефективних методів управління та фінансування зазначених

закладів охорони здоров’я;

удосконалено:

– підхід до управління системою охорони суспільного здоров’я через

обґрунтування алгоритму формування комплексного механізму публічного

управління розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я в

Україні, що, на відміну від існуючих розробок, включає такі етапи: перший –

визначення мети управлінського впливу, основних принципів; другий –

постановка конкретних завдань; третій – обґрунтування вибору конкретних

механізмів управління, які доцільно використати у складі комплексного для

вирішення поставлених завдань; четвертий – деталізація засобів, методів,

інструментів та технологій кожного конкретного механізму; п’ятий –

запровадження комплексного механізму публічного управління; шостий –

проміжний контроль (коригування складу конкретних механізмів або

окремих засобів, інструментів та методів їх впливу, що використовуються);

сьомий – перевірка результативності;

– узагальнення зарубіжного досвіду із надання медичних послуг у

межах недержавного сектора охорони суспільного здоров’я, що дало змогу

виокремити ключові тенденції, до яких віднесено: обмеженість дії медичного

страхування щодо надання відповідних послуг; зростання витрат на систему

охорони здоров’я; нормування послуг, обмеження на вибір лікаря та інші

перешкоди у сфері медичної допомоги; відмова від централізованого

державного контролю й опора на ринкові механізми – конкуренцію, поділ

витрат, ринкові ціни та свободу вибору для споживача тощо. Це дало змогу



17

зробити висновки про доцільність запровадження до умов України

ефективного досвіду Франції в частині співпраці між державним та

недержавним секторами системи охорони суспільного здоров’я (відповідно

до концепції реформи в Україні пацієнт також теоретично може обрати

лікаря з приватної клініки, яка підписала угоду з Національною службою

здоров’я, проте механізми такої співпраці між секторами охорони здоров’я

ще не повністю розроблені);

дістали подальшого розвитку:

– визначення зовнішніх умов, сприятливих для розвитку недержавного

сектора охорони суспільного здоров’я, зокрема удосконалення нормативно-

правової бази, яка визначає порядок функціонування елементів недержавного

сектора охорони суспільного здоров’я в Україні. Доводиться доцільність:

розробки і схвалення Кодексу «Про охорону здоров’я населення»;

вдосконалення інших  нормативно-правових актів України, перш за все тих,

які регламентують діяльність приватних медичних закладів (це стосується

реалізації норм Закону України «Про державно-приватне партнерство»),

регулюють процеси зміни організаційно-правових форм господарювання

комунальних медичних закладів, а також норм, які регулюють підготовку

управлінців у галузі охорони суспільного здоров’я;

– поняттєво-категорійний апарат галузі науки державного управління,

зокрема конкретизовано зміст таких понять, як: охорона суспільного

здоров’я – сукупність нормативно-правових, соціально-економічних,

організаційних і медичних заходів, які здійснюються закладами й установами

різних форм власності, об’єднаних у систему, і спрямовані на досягнення

основної мети –здоров’язбереження населення і постійного покращання

якості надання медичної послуг та їх доступності; публічне управління

розвитком охорони суспільного здоров’я – взаємодія в зазначеній сфері

державноуправлінської, бізнесової та громадської складових з метою

досягнення цілей державної політики охорони здоров’я; управлінець галузі

охорони суспільного здоров’я – це керівник (генеральний директор, директор,
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начальник, завідувач) закладу/установи/підприємства охорони здоров’я будь-

якої форми власності, який здійснює загальне керівництво його

функціонуванням та координацію окремих ланок, спрямовує зусилля

колективу для досягнення мети й отримання високого результату (або/та

прибутку); комплексний механізм публічного управління розвитком

недержавного сектора охорони суспільного здоров’я – це сукупність засобів і

методів впливу, а також видів і форм взаємодії, що застосовуються органами

публічного управління, спрямованих на зміну якості стану елементів

недержавного сектора охорони суспільного здоров’я з метою покращення

здоров’язбереження населення, підвищення якості надання медичних послуг

та їх доступності.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому,  що

розроблені дисертантом теоретичні положення в сукупності становлять

методичну основу конкретних пропозицій для упровадження в

державноуправлінську практику й освітню діяльність, які можуть бути

використані у практичній роботі органів публічної влади для забезпечення

комплексного підходу до управління галуззю в цілому та недержавним її

сектором зокрема; а також для подальших наукових розвідок у межах

досліджуваної тематики та розробки відповідних навчальних програм у

системі підготовки та підвищення кваліфікації менеджерів у галузі

суспільного здоров’я в Україні. Наукові рекомендації, висновки, пропозиції

дисертації були враховані й використані Департаментом охорони здоров’я

Харківської міської ради (довідка № 12/7-06/115 від 15.12.2020) та

Харківською медичною академією післядипломної освіти (акт № 14/6 від

30.11.2020).

Викладені у дисертаційному дослідженні узагальнення, висновки і

пропозиції мають як загальнотеоретичне, так і прикладне значення для науки

державного управління, а також стосуються підходів до вдосконалення

інституту підготовки управлінців у сфері охорони здоров’я. З цієї точки зору

дисертаційна робота є перспективною спробою органічного поєднання
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концепції публічного управління та функціонування медичних закладів

недержавного сектора системи охорони здоров’я, що у підсумку дасть

можливість комплексного вирішення поставлених завдань.

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї дисертаційного

дослідження й розробки, виконані в його межах, належать особисто

здобувачеві. У наукових статтях, опублікованих спільно зі співавтором,

внесок здобувача був найбільшим. Зокрема, у статті [2] його особистий

внесок полягає в аналізі підходів до визначення змісту поняття «публічне

управління» та виявленні особливостей зворотного зв’язку з громадськістю,

що притаманні публічному сектору.

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати

дисертаційної роботи оприлюднено на наукових конгресах і науково-

практичних конференціях, у тому числі за міжнародною участю: «Державне

управління та місцеве самоврядування» (Харків, 2011), «Охорона здоров’я:

державна політика та розвиток ринку медичних та фармацевтичних послуг»

(Сімферополь, 2011), «Публічне управління: виклики ХХІ століття» (Харків,

2013), «Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток» (Чернівці, 2015),

«Місцеве самоврядування: сучасні тенденції розвитку» (Київ, 2018),

«Актуальні питання управління і організації охорони здоров’я: шляхи

реформування, проблеми та перспективи» (Харків, 2019).

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертаційного

дослідження опубліковано в 14 наукових працях, із них: 6 – статей у фахових

виданнях з державного управління; 2 у закордонних виданнях, у т.ч. 1 –

англійською мовою; 6 – тез доповідей у збірниках матеріалів науково-

практичних заходів.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Повний обсяг дисертації становить 199 сторінок, із них 181 сторінка основного

тексту. Робота містить 16 таблиць, 14 рисунків. Список використаних джерел

містить 133 найменування, у тому числі іноземною мовою – 11.
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РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ

НЕДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ОХОРОНИ СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я

1.1. Публічне управління охороною суспільного здоров’я: зміст та основні

поняття

Чинне законодавство України визначає охорону здоров’я як загальний

обов’язок суспільства і держави. Державні, громадські або інші органи,

підприємства, установи, організації, посадові особи та громадяни зобов’язані

забезпечити пріоритетність охорони здоров’я.

Охорона здоров’я, відповідно до Закону України "Основи

законодавства України про охорону здоров’я", – це система заходів, що

здійснюються органами державної влади та органами місцевого

самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров’я,

фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані в установленому

законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської

діяльності з медичної практики, медичними та фармацевтичними

працівниками, громадськими об’єднаннями і громадянами з метою

збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій,

оптимальної працездатності та соціальної активності людини при

максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя [65].

Відповідно, іншими підзаконними актами окреслюються й закріплюються

напрями розвитку системи охорони здоров’я України.

Разом із тим відомий учений Ю. Бойчук акцентує увагу на тому, що

визначення практичних шляхів здоров’язбереження потребує з’ясування,
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перш за все, сутності ключового поняття "здоров’я". Науковець говорить про

наявність більше 450 визначень здоров’я людини, сформульованих

фахівцями з різних наукових дисциплін і відмічає шість основних типів

сутнісних елементів визначення здоров’я: 1) здоров’я як норма

функціонування організму на всіх рівнях його організації; 2) здоров’я як

динамічна рівновага (гармонія) життєвих функцій організму; 3) здоров’я як

повноцінне виконання основних соціальних функцій, участь у житті

суспільства й активна трудова діяльність; 4) здатність організму

адаптуватися до умов навколишнього середовища, що змінюється;

5) відсутність патологічних змін і нормальне самопочуття; 6) повне фізичне,

духовне, розумове й соціальне благополуччя. Одночасно з цим треба

зазначити, що до теперішнього часу немає загальноприйнятого визначення

поняття "здоров’я людини" [30]. Неоднозначність у підходах до визначення

здоров’я як феномена створює, у свою чергу, труднощі й невизначеність у

результатах наукових досліджень з оцінки впливу різних факторів на

здоров’я, а також компетентного пошуку оптимальних шляхів провадження

відповідної політики.

Здоров’я – багатовимірний феномен і виявляється на індивідуальному й

популяційному рівнях. Під індивідуальним здоров’ям розуміють динамічний

стан збереження і розвитку психофізіологічних функцій індивіду, його

оптимальної працездатності й соціальної активності при максимальній

тривалості життя. Популяційне здоров’я (здоров’я населення, колективне,

суспільне, або громадське) – це процес соціально-історичного розвитку

біологічної і психосоціальної життєздатності населення, яке проживає на

певній території, у низці поколінь, підвищення його працездатності й

продуктивності колективної праці, зростання екологічного домінування та

вдосконалення людини як виду [30].

О. Кудрявцева здоров’я населення пропонує розглядати не як суму

здоров’я окремих індивідів, а як інтегральну категорію, що детермінується

такими чинниками, як політика й стратегія держави, спрямовані на
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збереження і поліпшення здоров’я населення, умови взаємодії соціальних

груп та виробничих колективів у процесі праці, суспільного життя, у

побуті [48]. Із цих позицій О. Кудрявцева визначає здоров’я населення як

соціально-демографічну категорію, що відображає здатність членів

суспільства повноцінно виконувати функцію з подальшого розвитку

суспільства і вести спосіб життя, який забезпечує збереження, зміцнення й

розвиток цієї здатності.

Отже, в узагальненому розумінні суспільне здоров’я – це соціально-

демографічна категорія, яка позначає сукупне здоров’я людей, що

проживають на даній території або держави в цілому, і визначається такими

чинниками, як стратегія й політика цієї держави у напрямку

здоров’язбереження (охорони здоров’я) громадян.

У міжнародній практиці для опису суспільного здоров’я традиційно

використовують:

1) комплекс демографічних показників: народжуваність,

смертність (загальну, дитячу, перинатальну, повікову), середню тривалість

майбутнього життя;

2) захворюваність (загальну, за окремими віковими групами, для

інфекційних, хронічних неспецифічних захворювань, окремих видів

захворювань, із тимчасовою втратою працездатності, госпіталізацію й т.д. );

3) показник інвалідності (загальної, дитячої, повікової, із причин);

4) рівень фізичного розвитку [18; 133].

Однак ці показники в основному відображають сутність нездоров’я, а

здоров’я характеризують від противного.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я у Європейському

регіоні під час вироблення стратегії "Здоров’я для всіх у ХХІ столітті"

вибрали кілька інших показників суспільного здоров’я:

– % ВВП, що приходиться на охорону здоров’я; частка ВВП на душу

населення;

– доступність первинної медико-санітарної допомоги;
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– забезпеченість населення безпечним водопостачанням;

– % осіб, які підлягають імунізації від інфекційних хвороб;

– стан харчування дітей, зокрема, % дітей, що народилися з низькою

масою тіла (< 2,5 кг);

– рівень дитячої смертності й середньої тривалості життя;

– рівень грамотності дорослого населення та ін. [133].

Разом із тим, вважаємо цей перелік не вичерпаним, інші фактори

впливу на розвиток системи охорони суспільного здоров’я в цілому та

недержавного її сектора зокрема будуть розглянуті в п. 3.1.

Таким чином, з’ясовуючи сутність публічного управління розвитком

означеної сфери, вважаємо за доцільне використовувати саме поняття

"охорона суспільного здоров’я". З точки зору теорії управління, охорона

суспільного здоров’я являє собою сукупність соціально-економічних,

організаційних і медичних заходів, які здійснюють заклади й установи різних

форм власності, об’єднаних у систему, спрямовану на досягнення основної

мети – забезпечення здоров’я (здоров’язбереження) населення і постійного

покращання якості надання медичної допомоги.

Досліджуючи основний предмет – механізми публічного управління

розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я – слід також

наголосити на тому, що багато вітчизняних науковців наголошують, що до

означеного сектора слід використовувати поняття "регулювання", а не

"управління". Це пов’язано зі зменшенням впливу держави, розвитком

ринкової економіки та іншими засадами, що відповідає сучасним тенденціям

управління. У цілому погоджуючись із зазначеним вище, у нашому

дослідженні дотримуємось класичного підходу теорії управління, де

"регулювання" розглядаємо як функцію управління поряд з організацію,

мотивацією, контролем та іншими функціями. А їх співвідношення – як

загального і часткового. У цьому контексті, доцільним буде більш детально

зупинитись на сучасних змінах у підходах до управління в цілому та

акцентах публічного управління охороною суспільного здоров’я зокрема.
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Так,  наприкінці XX  –  на початку XXI  ст.  уряди багатьох країн світу

здійснили низку реформ, що сприяли покращенню їх функціонування, у

відповідь на вимогу громадян, які були невдоволені великою кількістю

державних установ та не надто високою якістю надання ними публічних

послуг. Уряди експериментували з багатьма концепціями удосконалення

власної роботи та зменшення коштів платників податків на реалізацію

державних програм. Ціла низка політичних, соціально-економічних та

інституційних факторів спричинила появу нової форми управління в

публічному секторі. Нові реалії вимагали застосування нових підходів до

управління: заміни традиційних способів управління, що базувалися на

застосуванні владних повноважень та чітких бюрократичних процедур, на

такі, що зорієнтовані на надання якісних публічних послуг.

Трансформації урядів супроводжувалися заміною традиційних

механізмів управління на ринкові, наприклад, "наказувати і контролювати"

на "мотивувати та отримувати результат". Підвищення продуктивності

роботи державних установ, запровадження ринкового стилю управління,

запровадження соціального діалогу, децентралізація, фокусування уваги на

результатах, а не на процедурах – основні чинники, що вплинули на появу

нової форми управління у державному секторі – публічного управління.

Термін "публічне управління" (англ. public management), який замінив

термін "публічне адміністрування" (англ. public administration), уперше було

використано ще наприкінці ХІХ ст. [60], але широкого розповсюдження у

практиці він набуває у 1972 р., коли його використав у своїй науково-

практичній праці англійський державний службовець Десмонд Кілінг –

"Публічне управління – це пошук у найкращий спосіб використання ресурсів

задля досягнення пріоритетних цілей державної політики" [127]. Поява

оновленої форми управління в публічній сфері була спричинена потребою

модернізувати організаційні структури і процедури, які вони

використовують, для того, щоб усі інституції публічної сфери відповідали

потребам та очікуванням споживачів їхніх послуг. Публічне управління
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стосується ефективного функціонування всієї системи політичних

інституцій.

Професор Університету Південної Каліфорнії (США) Джон Пфіффнер

у своїй праці "Публічне управління", відзначав, що саме це поняття "має

парадоксальний характер, оскільки відображає з-поміж іншого належний

баланс між гнучким механізмом ухвалення рішень, необхідним у

менеджменті, та певними правилами, передбаченими в законі" [130, p. 502].

У літературі можна знайти багато різних визначень публічного

адміністрування та публічного управління. У глосарії Програми розвитку

ООН знаходимо твердження про те, що термін "публічне адміністрування"

має два тісно пов’язаних значення: 1) цілісний державний апарат (політика,

правила, процедури, системи, організаційні структури, персонал тощо), який

фінансується за рахунок державного бюджету й відповідає за управління і

координацію роботи виконавчої гілки влади та її взаємодію з іншими

зацікавленими сторонами в державі, суспільстві та зовнішньому середовищі;

2) управління та реалізація різних урядових заходів, що пов’язані з

виконанням законів, постанов та рішень уряду та управління, що пов’язане з

наданням публічних послуг [18]. Щодо терміна "публічне управління", то

Програма розвитку ООН використовує визначення, запропоноване

американським ученим Джеєм М. Шавріцом у Міжнародній енциклопедії

державної політики та адміністрування: "Публічне управління – це галузь

практики й теорії, яка є ключовою для публічного адміністрування і

зосереджена на внутрішній діяльності державних установ, зокрема, на

вирішенні таких управлінських питань, як контроль, керівництво,

планування, організаційне забезпечення, забезпечення інформаційними

технологіями, управління персоналом та оцінка ефективності" [12].

На підставі результатів дослідження сутнісних характеристик

уживаного поняттєвого апарату, О. Мельниченко зазначає, що поняття

"публічне управління" слід тлумачити як відкритий (у межах власних і

делегованих повноважень) вплив наділених владою інституцій на
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взаємовідносини між державою, місцевим самоврядуванням, бізнесом і

населенням задля узгодження їхніх інтересів та максимізації вигод [52].

Для того, щоб якнайкраще розкрити зміст поняття "публічне

управління", звернемося до етимології слів "публічний" та "управління".

Поняття "публічний" походить від латинського слова publicus – суспільний,

народний. "Словник іншомовних слів" визначає поняття "публічний" як

відкритий, гласний, суспільний [105]. "Новий тлумачний словник української

мови" подає такі значення слова "публічний": 1. Який відбувається в

присутності публіки, людей; прилюдний, привселюдний, гласний, відкритий.

2. Призначений для широкого відвідування, користування; громадський,

загальний, загальнодоступний. 3. Стосується публіки [61].

Наразі у вітчизняній літературі все частіше застосовуються поняття

"публічна влада", "публічне управління", що відповідає сучасним тенденціям

і практиці функціонування інститутів демократичного суспільства. Зважаючи

на свій молодий вік, вітчизняна наука поки що не дала всебічно

обґрунтованої теорії публічної влади, а відповідно й публічного управління.

Хоча розмаїття підходів до трактування цієї наукової категорії притаманне й

для західних наукових шкіл.

Публічна влада, утілюючись у формі державної і муніципальної влади,

здійснюється системою органів, яка має відповідну назву – "органи публічної

влади". Зазначене поняття охоплює як сукупність державних органів усіх

гілок влади та рівнів, так і систему органів місцевого самоврядування.

З. Надюк уважає, що системі охорони здоров’я також має бути притаманне й

лікарське самоврядування [58], яке, на нашу думку, теж можна включити до

поняття "публічна влада у сфері охорони здоров’я".

Отже, надалі, оскільки йдеться саме про таку діяльність як публічне

управління, у фокусі дослідження перебуватимуть виконавча гілка влади й

адміністративний апарат, що разом з органами місцевого самоврядування

становлять те, що називаємо публічною адміністрацією. Публічна

адміністрація, у нашому трактуванні, – сукупність державних і недержавних
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структур та уповноважених осіб, які виконують функції держави. Основними

елементами публічної адміністрації є: а) органи виконавчої влади;

б) адміністративний апарат; в) виконавчі органи місцевого самоврядування.

Нова форма управління суспільством – публічне управління – робить

наголос на взаємовідносинах, процесах, формальних і неформальних

мережах, способах розв’язання проблем, багатоцентричннх та мінімально

ієрархізованих формах ефективного, але водночас гнучкого регулювання

суспільних процесів. Вона кидає виклик політичній владі як єдиному центру

прийняття рішень, стверджуючи можливість "урядування без уряду". Згідно з

новими підходами в публічному управлінні беруть участь владні структури,

громадські інституції та представники бізнесу  на основі партнерських

стосунків задля досягнення ефективної керованості суспільством, його

впорядкованості та спрямування на досягнення стратегічних цілей [25].

Публічне управління здійснюється на різних рівнях суспільної системи

шляхом визначення напряму розвитку; прийняття і впровадження

суспільнозначущих для певного рівня рішень, які на загальнонаціональному

рівні мають переважно, хоч і не виключно, політичний характер.

На думку О.Ю. Оболенського, публічне управління – це передусім

управління людьми. Багато дій органів публічної влади звернені й до

всеосяжного колективу – суспільства в цілому [63]. У свою чергу, громадяни,

їх колективи, суспільство реагують на публічне управління і встановлюють

зворотні зв’язки з органами влади, державою в цілому. Специфічним

елементом системи публічного управління є населення країни як визначальна

складова серед суб’єктів публічного управління.

А.Ф.Колодій виокремлює такі головні критерії демократичного

публічного управління:

І. Інституційні критерії:

– конституційність і законність державних структур, їх законне

виникнення та функціонування;
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– розвиненість структур громадського самоврядування і недержавних

громадських організацій як інституцій громадянського суспільства;

– наявність чітко встановлених демократичних правил та процедур.

Досліджуючи та вимірюючи інституційний аспект демократичного

публічного управління, беремо до уваги, якими є: 1) система владних

інституцій – інституційна структура та її демократичність із позицій різних

критеріїв; 2) адміністративний апарат – з огляду на його відокремленість від

політики, з одного боку, та підзвітність та здатність реагувати (бути чутливим)

– з іншого; 3) інституції (органи) місцевого самоврядування – під кутом зору

наділення їх повноваженнями згідно з принципом субсидіарності,

автономності, фінансової спроможності тощо; 4) громадянське суспільство та

інституціалізація каналів ефективної громадянської участі, а також оцінка їх

функціонування в системі публічного урядування.

II. Процесуальні критерії:

– дії посадових осіб відповідно до Конституції, законів і встановлених

процедур;

– політико-правова культура політичних посадовців і службовців, їх

уміння і бажання належно зіставити суспільні інтереси з приватними [19].

Процесуальний аспект демократичності системи публічного управління

передбачає визначення суспільних акторів, що беруть участь у процесах

управління, та оцінку їх діяльності в межах урядових інституцій відповідно

до визначених критеріїв. Особливого значення потрібно надати вивченню

політичних інтересів, а також зразків (моделей) поєднання суспільних та

приватних інтересів, володіння азами демократичної політичної та правової

культури; ставлення до інституційних обмежень; прагнення і вміння досягати

компромісів тощо [19].

Відповідно до теорії публічного управління діяльність уряду й

неприбуткових організацій у деяких важливих питаннях є подібною до

діяльності установ приватного сектора. Таким чином, одні й ті ж

управлінські інструменти, що максимізують ефективність та
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результативність роботи, можуть використовуватись як у приватному, так і у

публічному секторі. Джей М. Шавріц наголошує на тому, що належне

публічне управління має бути сфокусоване на забезпечення спроможності

задля досягнення результатів. Роль менеджерів у публічному секторі полягає

в тому, щоб "заохочувати працівників, а також представників широкої

громадськості та окремих організацій, працювати разом для досягнення

результатів, на які вони, можливо, мають незначний безпосередній вплив,

зважаючи на децентралізацію влади" [18]. Крістофер Поллітт, професор з

публічного управління Лювенського католицького університету, стверджує,

що термін "публічне управління" може вживатися у щонайменше трьох

основних значеннях:

– діяльність державних службовців і політиків;

– структура і процедури органів державної влади;

– системне вивчення чи то діяльності, чи то структур і процедур [12].

Важливим елементом, який робить публічне управління більш

наближеним до потреб громадян є соціальний діалог. Відносно предмета

нашого дослідження, то чинне законодавство України визначає охорону

здоров’я як один із пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава

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

із точки зору такої суспільної діяльності як медичне страхування, до сторін

соціального діалогу на національному рівні слід віднести профспілкову

сторону, суб’єктами якої є об’єднання професійних медичних спілок та

асоціацій, які мають статус всеукраїнських; сторону роботодавців,

суб’єктами якої є об’єднання організацій роботодавців, які мають статус

всеукраїнських і діють у межах сфери охорони здоров’я; сторону органів

виконавчої влади, суб’єктами якої є Міністерство охорони здоров’я

України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство фінансів

України, інші центральні органи виконавчої влади, які діють або мають

відношення до системи загальнообов’язкового державного соціального

страхування [38].
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Із публічним управлінням тісно пов’язана публічна політика, яка в

сучасних умовах є формою політичного процесу, що реалізується в

публічному просторі, підтримується інформаційно-комунікаційними та

іншими видами ресурсів і представлений цілісним комплексом

вертикальних та горизонтальних взаємодій його учасників. Публічна

політика стає специфічною формою комунікації суб’єктів політичного

процесу, яка дає змогу активізувати участь громадян у формуванні,

виробленні та реалізації політичного курсу. Варто зазначити, що публічна

політика – це особливий вид комунікації, який не є сферою боротьби за

завоювання влади [111].

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я"

визначає, що держава формує політику охорони здоров’я в Україні та

забезпечує її реалізацію. У ст. 13 йдеться про те, які державні органи беруть

участь у її формуванні та реалізації [65]. Основу державної політики охорони

здоров’я формує Верховна Рада України шляхом закріплення конституційних

і законодавчих засад охорони здоров’я, визначення її мети, головних завдань,

напрямів, принципів і пріоритетів, встановлення нормативів і обсягів

бюджетного фінансування, створення системи відповідних кредитно-

фінансових, податкових, митних та інших регуляторів, затвердження

загальнодержавних програм охорони здоров’я.

Реалізація державної політики охорони здоров’я покладається на

органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів України організує розробку та

здійснення державних цільових програм, створює економічні, правові та

організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність у сфері

охорони здоров’я, забезпечує розвиток мережі закладів охорони здоров’я,

укладає міжурядові угоди і координує міжнародне співробітництво з питань

охорони здоров’я, а також у межах своєї компетенції здійснює інші

повноваження, покладені на органи виконавчої влади у сфері охорони

здоров’я. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в межах

своєї компетенції розробляють програми і прогнози у сфері охорони
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здоров’я, визначають єдині науково обґрунтовані державні стандарти,

критерії та вимоги, що мають сприяти охороні здоров’я населення,

здійснюють державний контроль, нагляд та іншу виконавчо-розпорядчу

діяльність у сфері охорони здоров’я.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють

управління комунальними закладами охорони здоров’я, організацію їх

матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення відповідно

до закону [65].

Отже, публічне управління включає, зокрема, ту діяльність, яка

забезпечує ефективне функціонування всієї системи органів державної влади

та органів місцевого самоврядування і передбачає широке залучення різних

зацікавлених сторін до розробки та реалізації державної політики. Державна

політика в охороні здоров’я, у свою чергу, повинна мати чітко визначені цілі;

органи управління, які реалізовують функції, котрі забезпечують досягнення

сформульованих цілей; інформаційну систему, що формує інформаційний

образ об’єкта регулювання, достатній для реалізації повноти функцій

управління, інструменти управління й підтримки, за допомогою яких органи

публічної влади впливають на організації й середовище в межах виконання

своїх функцій [57].

Встановлення зворотного зв’язку з громадськістю, соціального

діалогу, партнерських стосунків органів державної влади і громадянського

суспільства, підвищення ефективності механізму залучення громадськості

до розроблення та реалізації державної політики – питання першочергової

ваги, від яких залежатимуть усі подальші дії влади [46].

Чинне законодавство України визначає, що державні органи, заклади

охорони здоров’я зобов’язані сприяти реалізації права громадян на участь в

управлінні охороною здоров’я. При державних та комунальних закладах

охорони здоров’я, що надають медичну допомогу вторинного і третинного

рівнів, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені

договори про медичне обслуговування населення, за рішенням власника
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закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу) утворюються

спостережні ради з обов’язковим залученням представників громадськості (за

їхньою згодою). Спостережні ради також можуть утворюватися за рішенням

власника при інших закладах охорони здоров’я.

У визначенні змісту та шляхів виконання державних цільових та

місцевих програм у сфері охорони здоров’я, здійсненні відповідних заходів,

вирішенні кадрових, наукових та інших питань державної політики можуть

брати участь організації, що здійснюють професійне самоврядування у

сфері охорони здоров’я, та інші громадські об’єднання, діяльність яких

спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, іноземні неурядові

організації [65].

Яскравим прикладом зворотного зв’язку (як механізму залучення

громадськості до розроблення та реалізації державної політики) є поява

добровільної форми медичного страхування. Цей процес був зумовлений

тим, що обсяг послуг й умови надання медичної допомоги за програмою

обов’язкового медичного страхування обмежені. Програми добровільного

медичного страхування передбачають заходи, які розширюють можливості й

поліпшують умови надання профілактичної, лікувально-діагностичної та

реабілітаційної допомоги населенню. До цієї роботи через систему

добровільного медичного страхування можна залучати найкваліфікованіші

медичні кадри, підвищуючи тим якість медичних послуг. До суб’єктів цієї

політики в медичній галузі слід віднести і представників недержавного

сектора медицини, серед основних завдань діяльності яких є отримання

прибутку через надання медичних послуг, можливо, подекуди якісніших,

аніж надають державні медичні заклади.

На першочерговій необхідності зворотного зв’язку, відкритості

публічної влади наголошує й М.М. Білинська, підкреслюючи, що "майже вся

діяльність державних службовців сьогодні спрямована на підготовку

адміністративних чи оперативних рішень. Водночас контроль за виконанням

та оцінка таких рішень досить слабкі. Таким чином, співвідношення між
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державними службовцями, які обслуговують політичних лідерів сьогодення,

та державними службовцями, які працюють на користь громадян, необхідно

змінити на користь останніх. Переважна більшість державних службовців

повинні займатися наданням послуг громадянам" [10].

У цілому можна стверджувати, що рівень відкритості є провідним

критерієм демократичності державної влади. Прозорість та інформаційна

відкритість владних структур,  на думку багатьох науковців,  –  це одна із

необхідних передумов сталого демократичного розвитку суспільства й

держави, головна запорука здійснення ефективної політики, спроможної

уможливити реальний громадянський контроль і зміцнити довіру громадян

до влади [10; 35; 46; 52].

Отже, зворотній зв’язок, відкритість публічного управління (публічної

політики) слід розглядати скоріше як засіб, аніж мету. Якщо говорити про

відкритість як певний засіб, то необхідно з’ясувати для чого. Перший аспект –

ефективність управління, тобто відкритість дійсно забезпечує той

оптимальний зворотній зв’язок, який дозволяє ефективно управляти. Проте

при цьому існує ціла низка "але", пов’язаних з тим, що ця відкритість має бути

певним чином фільтрована. Другий аспект – необхідність відкритості – це

питання довіри до влади. Влада повинна бути сама зацікавлена в такій

відкритості. Без відкритості немає довіри до тих заходів, які проводить влада. І

третій аспект – питання відкритості, яке часто розглядаються як питання

"створення виду, красивої картинки" з боку влади. Складність цієї проблеми

полягає, насамперед, у її певній новизні для вітчизняної політико-

адміністративної практики, традиції відтворення та сприйняття якої

сформовано, в основному, у рамках жорсткого тоталітарного чи авторитарного

дискурсу. До того ж питання забезпечення відкритості влади відноситься до

дуже делікатної сфери регулювання міжособистісних стосунків, що формує

певні додаткові проблеми у цій галузі. Найскладнішою та найсуперечливішою

залишається ситуація з розумінням необхідності відкритості влади у

свідомості як працівників цих самих органів, так і суспільства в цілому, бо
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відкритість влади настільки ж залежить і від суспільства, від суспільного

запиту про державну інформацію, наскільки вона залежить від самих органів

публічного управління.

Таким чином, публічне управління складається з державноуправлінської

складової, де суб’єктом виступає держава в особі відповідних структур, а

також бізнесової та громадської складових, де суб’єктами є недержавні

утворення. Перші виступають від імені держави, їх діяльність має юридично-

владний характер і забезпечується примусовою силою держави. Суб’єктами

ж громадського управління є недержавні утворення, самоврядні структури.

Вони виступають як суб’єкти публічного права виключно від свого імені

тільки для вирішення питань, що визначені їх статутними документами.

А отже, публічне управління охороною суспільного здоров’я в цілому

слід розуміти як взаємодію в зазначеній сфері державноуправлінської,

бізнесової та громадської складових з метою досягнення цілей державної

політики охорони здоров’я. Про особливості функціонування недержавного

сектора медицини та механізми публічного управління його розвитком мова

буде йти в наступних підрозділах.

1.2. Досвід організації національних систем охорони здоров’я розвинених

країн світу

Провідним стратегічним завданням нашої держави в галузі охорони

суспільного здоров’я є її реформування з метою забезпечення правових,

фінансово-економічних, організаційних управлінських механізмів реалізації

конституційних прав громадян України – отримання доступних і якісних

медичних послуг та допомоги всіма категоріями населення.

Для досягнення цієї мети необхідно насамперед визначитись, якою в

майбутньому буде модель системи охорони суспільного здоров’я в Україні,

а відповідно, і система фінансування галузі. Світова практика охорони
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здоров’я виробила декілька моделей системи медичної допомоги, найбільш

розповсюдженими серед яких є такі: "ринкова модель", система Бісмарка

(ринкові відносини, що регулюються державою), модель Бевериджа та

модель Семашка. Відповідно до цих моделей сформовані й реалізуються

системи фінансування галузі (рис. 1.1).

Рис. 1.1 Моделі організації системи охорони суспільного здоров’я

Звісно сьогодні ці моделі зазнають змін, адаптуючись до сучасних

умов. Разом з тим, доцільним є більш детальний розгляд зазначених

класичних моделей та систем фінансування галузі охорони здоров’я для

можливого запровадження окремих підходів  і в Україні.

Відповідно до "ринкової моделі" (реалізована у США) лікарі

пропонують свої послуги, а пацієнти купують їх за власні кошти за ринковою
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ціною. Такий механізм реалізується за допомогою добровільного медичного

страхування. Страхові компанії, що є суб’єктами ринку, діють, виходячи з

власних комерційних інтересів [109]. Держава практично не бере участі в

охороні здоров’я, її роль обмежується нормативним регулюванням відносин

суб’єктів ринку та фінансуванням окремих соціальних програм, які частково

компенсують неспроможності "ринкової моделі".

Частково ці неспроможності мала б компенсувати медична реформа,

так звана Obamaсare (2010 р.). Головною метою реформи було скорочення

кількості людей, які не мають можливості купити собі медичну страховку,

зробити саму систему охорони здоров’я та медичного страхування більш

доступною широким верствам населення, а також менш дискримінаційною у

порівнянні з існуючою до цього системою [132]. Наприклад, відповідно

законопроєкту, роботодавці та їх страховики більше не зможуть відмовляти

працівникам у наданні медичної страховки або підвищувати страхові внески

за неї у разі, якщо до моменту початку трудового договору у працівника вже

було підтверджено тяжке хронічне захворювання (наприклад, СНІД, рак і

тощо) [124].

Страхові компанії відтоді не мали права відмовляти хворим людям у

страховці, уводились обмеження на вартість страховки для людей з

серйозними захворюваннями. Страховики також не могли відмовлятись

надавати поліс хворим дітям. Батьки змогли вписувати до своїх страхових

планів дітей, поки тим не виповниться 26 років. Для людей, які живуть без

страховки і страждають різними захворюваннями, створена спеціальна

програма, в рамках якої вони можуть на пільгових умовах отримати

страховку. Встановлені ліміти на вартість страховки, а також на вартість

візитів до лікаря (в США страховка, як правило, покриває лише частину

витрат, наприклад, дві третини, решту пацієнт виплачує сам). Податкові

пільги передбачені для підприємств малого і середнього бізнесу, які надають

страховку своїм співробітникам [123; 128].
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Незважаючи на те, що ця модель стимулює розвиток нових медичних

технологій, високу інтенсивність діяльності, підвищення якості надання

медичної допомоги, мобільність ресурсів і т.ін, суттєвим недоліком є високі

ціни за надання медичної послуги. Перехід до такої моделі охорони здоров’я

в Україні не є історично прогресивним. Фахівці відзначають, що почнеться

"тиха приватизація", яка призведе до того, що власниками лікувально-

профілактичних закладів стануть представники вітчизняного та іноземного

капіталу, які протягом тривалого часу будуть зацікавлені лише в отриманні

прибутку, а не в його реінвестуванні у сферу охорони здоров’я.

Друга модель – "ринкові відносини, що регулюються державою" або

система Бісмарка – передбачає обов’язкове медичне страхування в

національному масштабі. За цієї системи лікарі є вільними суб’єктами, які

пропонують свої послуги на ринку. Держава законодавчим шляхом

зобов’язує працедавців брати участь в оплаті медичної допомоги через

лікарняні каси. При цьому роботодавці компенсують певну частину вартості

медичної допомоги, а решту доплачують громадяни [125; 128]. Страхові

структури, які є суб’єктами ринку медичних послуг, зобов’язані всі зібрані

кошти використовувати тільки на оплату медичної допомоги. Перевагою цієї

моделі, яка реалізована в Австрії, Бельгії, Франції, Німеччині, Нідерландах та

ін., є солідарна оплата медичної допомоги, що дає можливість забезпечити

доступність медичної допомоги для всього населення країни.

Разом із тим, більшість вітчизняних дослідників та фахівців медичної

галузі вважають для України цю систему безперспективною, оскільки її

практично неможливо реалізувати із-за порівняно низьких доходів

населення. Крім того, утримання великого адміністративного апарату, який

здійснюватиме складну систему розрахунків із лікувально-профілактичними

закладами, пов’язане з високими витратами.

Система Бевериджа характеризується суттєвим обмеженням ринкових

відносин між лікарями та пацієнтами. При цьому медична допомога

гарантується державою всім громадянам, незалежно від їх соціального і
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майнового становища. Основним джерелом фінансування системи охорони

здоров’я є державний бюджет [28; 112]. Отже, лікарі перестають бути

підприємцями і стають найманими працівниками. Пацієнти позбавляються

можливості обирати варіанти медичного обслуговування з низки ринкових

пропозицій. Система Бевериджа зберігає конкуренцію між лікарями, при

цьому вона існує за рахунок ресурсів держави, а не за кошти громадян.

Розмір оплати безпосередньо залежить від обсягу наданих послуг і

кваліфікації лікаря. Система Бевериджа впроваджена в Канаді, Італії,

Норвегії, Великій Британії та в інших країнах. Великою перевагою цієї

системи є стовідсоткова доступність медичної допомоги, відносна простота

технологій фінансування та оплати праці в галузі охорони здоров’я.

Утім ця система потребує значних фінансових ресурсів. В Україні

найближчим часом запровадити її практично неможливо із-за недостатнього

фінансування галузі в цілому. Автори однієї з вітчизняних концепцій

реформування системи охорони здоров’я справедливо називають таку

систему "моделлю для заможних країн".

Четвертий підхід до організації системи охорони здоров’я – це модель

Семашка. Вона характеризується заміною ринкових відносин в охороні

здоров’я на державно-адміністративні, тобто оплата медичної допомоги

здійснюється виключно за рахунок держави. У цій системі радикально

викоренено недоліки ринкової системи, взаємодія лікарів і пацієнтів

регламентована у всіх аспектах, підпорядкована принципам планово-

розподільчої організації господарства [14; 23]. Хоча зазначена модель добре

себе зарекомендувала в умовах війни та епідемій, її основні недоліки –

низький темп розвитку галузі, відсутність стимулів для покращання надання

медичної допомоги, низький рівень заробітної плати медичних працівників,

ризик повернення до планової економіки.

Таким чином, жодна з розглянутих вище систем "у чистому вигляді" не

є прийнятною для України. А відтак, постає гостра необхідність розробки на

основі світового досвіду вітчизняної моделі організації системи охорони
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здоров’я, яка стане втіленням визнаних у державі соціальних пріоритетів.

При цьому успіх реформування галузі в цілому, перш за все, визначається

правильністю обраної системи фінансування, адекватної соціально-

економічним та політичним умовам. Уважаємо за доцільне більш детально

розглянути практику країн світу у цій сфері для можливого використання

певних підходів чи механізмів фінансування медичної галузі в Україні.

Вивчаючи підходи до організації національних систем охорони

здоров’я розвинених країн світу, на особливу увагу заслуговує досвід

Франції. Причому, як традиційна французька національна система охорони

здоров’я, так і процеси реформування, які тривають на сучасному етапі її

розвитку, та особливо протиріччя, що виникають під час їх реалізації.

Система охорони здоров’я Франції в її сучасному вигляді

функціонувала і одночасно продовжувала розвиватися протягом століття, а в

червні 2000 року була визнана ВООЗ "кращою системою надання медичної

допомоги у світі" [131]. Вона дозволяє всім французам користуватися як

традиційними терапевтичними послугами, так і новітніми науковими

досягненнями.

Французьку систему медичного страхування прийнято вважати

практичним компромісом між Національною системою охорони здоров’я

Великобританії (National Health Service) і мозаїкою з федеральних і

локальних підсистем Сполучених Штатів Америки (США). При цьому, якщо

перша, на думку дослідників, є занадто унормованою і майже не надає

жителям Великобританії права вибору, то другу – вважають соціально

безвідповідальною, оскільки близько 15 % населення США у віці до 65 років

не має медичної страховки. Французи ж мають право вільного вибору послуг

у секторі первинної та спеціалізованої медичної допомоги. Свобода вибору

лікарів і пацієнтів при цьому не обмежується [55].

Повагу до уряду Франції викликає ще один важливий нюанс:

незалежно від того, яке б політичне крило організовувало реформу, як

праві, так і ліві гілки парламенту завжди захищали національну систему
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охорони здоров’я як ідеальне поєднання солідарності, лібералізму і

плюралізму [40].

У Франції медичне страхування є гілкою системи соціального

забезпечення. Воно фінансується податками на заробітну плату,

пропорційними прибутковими податками, а після недавньої реформи – і

непрямими митами на алкогольні й тютюнові вироби. На початку

ХХІ століття уряд Франції прийняв низку нових законів, що дозволяють

системі охорони здоров’я надавати додаткову допомогу громадянам, які

потребують щоденного догляду, і компенсувати всі пов’язані з медициною

нещасні випадки незалежно від встановлення факту лікарської

помилки [128]. Усі ці нововведення стали суттєвим доповненням до переліку

таких уже гарантованих прав громадян, як компенсаційні виплати у випадку

вагітності, оплата профілактики захворювань, медичне забезпечення

робітників і студентів, безкоштовна організація планування сім’ї, а також

систематичний скринінг для ранньої діагностики захворювань.

Отже, система національного медичного страхування отримує змішане

фінансування з обов’язкових податків на заробітну плату та загальних

державних фондів. Невелика частина послуг оплачується приватними

страховими компаніями. Страхове покриття збільшується автоматично при

зростанні потреби в ньому, до того ж державою не встановлена мінімальна

сума страхової виплати, а кількість доступних фармацевтичних препаратів

перевищує аналогічні показники більшості держав Європейського Союзу.

Пацієнти з інвалідністю або хронічними захворюваннями звільняються від

оплати додаткової страховки, якщо вони консультуються у лікарів, які беруть

компенсацію національної медичної страховки в якості повної оплати. У разі,

коли хворі звертаються до лікарів, які не проводять подібний спосіб

розрахунку, додаткові кошти надходять з інших передбачених урядом

джерел [131]. Таким чином, незважаючи на відносно широку популярність

додаткового страхування, пацієнти мають доступ до дуже великого за
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європейськими стандартами вибору медичних послуг навіть при державному

забезпеченні.

Держава виконує свої функції за допомоги центральних, регіональних

та відомчих служб. Під керівництвом Міністерства охорони здоров’я

працюють дві великі організації: Служба загального менеджменту охорони

здоров’я та Служба менеджменту клінік і надання медичних послуг. У свою

чергу, кожна з цих урядових структур здійснює контроль за численними

лікувально-профілактичними й адміністративними установами [40].

Усі медичні установи Франції можна розділити на три типи: державні

лікарні, приватні клініки і благодійні структури. З 1985 р. кожен державний

заклад фінансується переважно (до 91 %) коштами фондів медичного

страхування, обсяг яких встановлюється згідно з даними за попередній рік.

Сучасна загальнодержавна медична інформаційна система дозволяє

враховувати точні дані про загальне навантаження на конкретну клініку,

відносну продуктивність підрозділів і, керуючись цією інформацією, вносити

корективи до обсягу фінансування. Встановлення вартості послуг

здійснюється спеціальним комітетом у відповідності до макроекономічних

показників (інфляція, зростання економіки) та політичної ситуації (соціальні

тенденції та ін.). Значно рідше враховуються такі медичні фактори, як

фінансування нових технологій. Усі державні лікарні підпорядковуються

Міністерству охорони здоров’я, яке призначає керівників конкретних

клінік [40].

На відміну від державних, приватні клініки в більшості випадків

засновувались як кілька хірургічних або гінекологічних кабінетів і згодом

розвивалися в повноцінні комерційні лікарні. Згідно із законом, прийнятим у

1991 р., всі лікарі, що працюють у приватному секторі, повинні надавати

професійну інформацію своїм колегам з інших медичних закладів у повному

обсязі, а якість їх практики перевіряється Комісією з контролю якості

надання медичних послуг [128].
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Наступна складова системи лікувальних установ Франції – приватні

некомерційні клініки. Ці лікарні переважно засновувались певними

релігійними конфесіями і сьогодні відповідають приблизно за 14 % від

загального обсягу проведеного в країні стаціонарного лікування. На

сучасному етапі фінансування подібних медичних установ здійснюється

аналогічно державним, але їх відмінність полягає у способі управління. Слід

відзначити, що одним із фундаментальних переваг французької системи

охорони здоров’я можна вважати тісну співпрацю громадських і приватних

медичних структур, що дозволяє уникнути довгих списків очікування на

виконання хірургічних маніпуляцій [55].

Разом з тим, незважаючи на відносну стабільність у функціонуванні

системи охорони здоров’я в цілому, у серпні 2004 р. національне медичне

страхування Франції опинилось у важкому фінансовому становищі, і

міністром охорони здоров’я був прийнятий план медичної реформи, яка все

ще перебуває на стадії впровадження. Як і в попередні роки, основний зміст

нововведень – збереження фактичної доступності лікарських послуг для всіх

категорій населення.

Крім запланованого підвищення низки податків для зміцнення

фінансового фундаменту, зміни в законодавстві спрямовані в основному на

впровадження la maitrise medicalisee – державного менеджменту охорони

здоров’я. Як і попередня реформа 1996 р., це нововведення передбачає

застосування підходів, розроблених у США в умовах унітарної державної

лікувально-профілактичної мережі: комп’ютеризація медичних даних,

ведення протоколів лікування, ідея використання лікарів первинної ланки для

обмеження кількості пацієнтів у спеціалізованих установах та ін. [128].

Ідея державного менеджменту охорони здоров’я у Франції почала

набирати обертів ще в кінці 1990-х рр., але її впровадження було пов’язано з

певними труднощами. Насамперед потрібна була глибока реструктуризація

для проведення тотальної реновації у відповідності з сучасними стандартами

без втрати контролю над вартістю надання послуг. Останнє повинно



43

здійснюватися шляхом підвищення ефективності розподілу ресурсів у рамках

встановлених капіталовкладень [40]. У цьому відношенні реформа зміцнює

централізовану державну владу, яка передбачає використання

адміністративних та інформаційних технологій в охороні здоров’я і розробку

ініціативних програм для підвищення якості функціонування кожної ланки.

Як завжди, намірам політиків і менеджерів-planners протистоїть всім відомий

консерватизм, властивий лікарям всього світу. Експерти стверджують, що

обмеження державного менеджменту пов’язані з централізацією

французького законодавства і стійким протистоянням медиків, яке

спостерігалося і при впровадженні попередніх не настільки істотних змін. До

того ж запланована урядом реформа передбачає реалізацію так званого

мікроменеджементу, тобто локального контролю над діяльністю лікаря, що

теоретично може розцінюватися як посягання на авторитет лікаря.

На відміну від таких європейських країн, як Великобританія,

Німеччина та Голландія, у Франції відмовилися від двох засадничих підходів,

популярних під час реформуванні медичного сектора: права споживача на

великий вибір , а також цінової конкуренції між локальними фондами

медичного страхування з вибірковим укладенням договорів між ними й

установами охорони здоров’я [125]. Подібне рішення пов’язане з

переконанням, що конкуренція неминуче призводить до приватизації, що

неприпустимо з точки зору принципу солідарності системи надання

медичних послуг, який передбачає взаємну допомогу між хворими і

здоровими, багатими і бідними, дієздатними і особами з фізичними

обмеженнями. Проявом таких ідеалістичних міркувань, що нагадують нашим

співвітчизникам про радянську ідеологію, є встановлення страхових внесків

на підставі платоспроможності, а не від ступеня ризику. Іншими словами,

багата здорова молода людина повинна заплатити за страховку більше, ніж

літній громадянин із хронічними захворюваннями. Це повне протиріччя

комерційним підходам, які домінують у сучасній світовій практиці.
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У той же час, як і система охорони здоров’я США, французька система

надання медичної допомоги побудована на принципах лібералізму і

плюралізму, що відповідає вимогам ринкової економіки, передбачає певні

відмінності між окремими локальними установами і надає право вибору. За

даними опитувань, проведених серед медичних працівників, більшість

лікарів провідних приватних клнік, активно підтримує сучасні підходи,

закріплені законом la medicine liberale – вибір лікаря пацієнтами, вибір

лікарем установи, де практикувати медицину, приватної чи державної.

Іншими важливими, з точки зору співробітників охорони здоров’я,

принципами їх роботи, які повинні зберегтися в майбутньому, є такі: клінічна

автономність (рішення лікаря має бути остаточним і не підлягати змінам,

особливо з боку посадових осіб або команди менеджерів); конфіденційність

спілкування лікаря і пацієнта; безпосередня оплата послуг хворими, які потім

отримують більшу частину витрат за принципом страхування [55].

Водночас слід також відзначити, що в мережі лікувально-

профілактичних установ домінують державні лікарні, керовані

Міністерством охорони здоров’я і його регіональними представництвами,

приватна практика не входить до кола об’єктів урядового менеджменту. Це, у

свою чергу, означає більшу свободу дій для лікарів, що часто призводить до

збільшення витрат на терапевтичні послуги, а значить – і рівня їх оплати.

Разом з тим, існують певні протиріччя між задекларованими

принципами реформи та реальним станом її провадження. Так, хоча

французькі політики і стверджують, що створили систему охорони здоров’я,

яка втілює солідарність, лібералізм і плюралізм, недавні нововведення

змінили ситуацію. Одне з таких нововведень є унікальним не тільки для

Франції, але і всієї Європи. Реформа підвищила фіскальні податки на дохід,

капітал, тютюнові та алкогольні вироби, що зменшила частку податку на

заробітну плату з 95 % від загальних витрат на охорону здоров’я до

приблизно 50 % [125]. Таким чином, збільшилась фінансова залежність від

центрального фінансування урядом, а отже, і здатність міністерства
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проводити реформування та здійснювати контроль. Ще одне відхилення від

ідейних принципів обумовлене глобальним розвитком медичних технологій,

проліферацією кількості спеціальностей та стрімким прогресом у галузі

медичних знань. Усі ці фактори знецінюють принцип la medicine liberale і

перетворюють приватну практику окремих лікарів на таку, що її можна

заносити до "Червоної книги".

Головним завданням французької реформи було визначено стабільність

сфери соціального страхування, хоча сьогодні вже спостерігається значне

скорочення коштів, викликане уповільненням темпів економічного розвитку і

зростанням безробіття. Крім того, прийняті заходи по встановленню

контролю за розподілом високотехнологічних методів лікування та

діагностики. Зроблена спроба скоротити кількість лікарів-практиків шляхом

уведення квот на навчання студентів-медиків на кожному медичному

факультеті [125].

Разом із тим, французька система охорони здоров’я вже переступила

межу реформування, і події наступних декількох років повинні зацікавити

засновників політики в медичній галузі навіть найбільш розвинених у цьому

відношенні держав. Становлення державного менеджменту охорони здоров’я

у Франції саме по собі є найбільшим викликом: чи зможе держава адаптувати

національну систему медичного страхування до технологічних та

економічних змін, не спровокувавши непереборну протидію співробітників

настільки консервативної галузі?

Варто зазначити, що реформування національних систем охорони

здоров’я сьогодні відбуваються в багатьох країнах світу. Незважаючи на те,

що країни мають різні моделі організації охорони здоров’я, у кожної існують

вагомі причини для вдосконалення, а іноді й кардинальних змін у підходах

до їх організації.

У проєктах українських реформ цієї сфери також не йдеться про повну

відмову від загальнодержавної системи охорони здоров’я та введення

державного медичного страхування, але відхід від централізованого
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державного контролю і поступове переведення охорони здоров’я на ринкову

основу здебільшого визначається як переважна тенденція.

У цьому контексті поряд із вивченням досвіду реформ європейських

країн, на увагу заслуговують процеси, які відбуваються в цій сфері в США,

де широко обговорюються питання доцільності впровадження універсальної

обов’язкової державної системи охорони здоров’я, побудованої за

принципом "єдиного платника". Цей проєкт покликаний вирішити існуючі в

американській медицині проблеми за допомогою, по суті, націоналізації

медичного страхування в США, що зараз базується на системі приватних

медичних страхових фондів.

Визнаючи американську систему охорони здоров’я як зразок суто

ринкової, до якої тяжіють більшість країн світу, доцільним, на наш погляд, є

окреслення основних проблем зазначеної системи, які й спонукають уряд до

перегляду концептуальних засад організації зазначеної галузі.

Безсумнівно, США витрачають на охорону здоров’я набагато більше

всіх інших країн – як у перерахунку на частку ВВП, так і на душу населення.

З одного боку, значні витрати на охорону здоров’я не завжди слід вважати

негативним явищем. Економісти вважають медичні послуги "нормальним

товаром", а це означає, що витрати на неї мають позитивну кореляцію з

рівнем доходів населення. У міру зростання згаданих доходів збільшується і

попит людей на цей "товар". Однак через характер розподілу цих витрат вони

все важчим тягарем лягають на плечі споживачів і корпорацій.

Державні програми охорони здоров’я в США, особливо

Medicare (державне страхування людей старше 65 років) і Medicaid (державне

страхування людей із бідних сімей), породжують гігантську заборгованість,

яка перекладається на плечі майбутніх поколінь. У той же час велике число

американців залишається за бортом медичного страхування, відсутність

якого створює їм серйозні проблеми [41].

Нарешті, хоча американська система охорони здоров’я здатна

забезпечити одну з найвищих у світі якість медичної допомоги, на практиці
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цей показник відрізняється нерівномірністю. Занадто часто американці не

можуть отримати медичну допомогу, відповідну належним стандартам. Крім

того, і пацієнти, і медичні установи потребують більшого обсягу корисної

інформації.

Ці та інші проблеми дають підстави американським експертам для

припущень, що надання медичної допомоги незастрахованим громадянам

призводить до величезних витрат, яких можна уникнути, охопивши все

населення системою обов’язкової медичної допомоги [132]. У рамках такої

системи медичні послуги мають фінансуватися за рахунок податків, а не

платежів споживачів або приватного страхування. Пряме стягнення оплати з

пацієнтів повинно бути заборонено або різко обмежене. Приватне

страхування, якщо й збережеться, буде охоплювати лише невеликий набір

додаткових послуг, які не включені в державний страховий план. Держава

контролюватиме витрати на медичну допомогу, розробляючи

загальнонаціональний бюджет системи охорони здоров’я та рівні

компенсації.

Однак, якщо ретельніше вивчити ситуацію в країнах, де державна

система охорони здоров’я вже функціонує давно, стане зрозумілим, що там є

свої серйозні проблеми, включаючи зростання витрат, нормування послуг,

дефіцит сучасних медичних технологій, і низьку ефективність. Країни, чиїм

державним системам охорони здоров’я вдається уникнути серйозних

проблем такого роду, домагаються успіху як раз тому, що відкидають

державний контроль і беруть курс на ринкові механізми.

Таким чином, спосіб вирішення проблем американської охорони

здоров’я полягає не в її одержавленні, а в урахуванні досвіду інших країн,

котрий говорить про неспроможність централізованої адміністративно-

командної системи і перевагах надання споживачу більш ефективних послуг

та свободи вибору.

Як визначає відомий дослідник Майкл Теннер, системи охорони

здоров’я майже у всіх країнах світу стикаються з проблемами зростання
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витрат і недоступності медичної допомоги для частини населення. Якоїсь

універсальної моделі організації охорони здоров’я звичайно ж не існує.

Рівень централізації, регулювання, розподілу витрат між усіма громадянами,

а також роль приватного страхування у сфері медичних послуг у різних

країнах сильно варіюються. Проте, загальні тенденції розвитку

загальнонаціональних систем охорони здоров’я у світі дозволяють зробити

наступні висновки:

– наявність медичного страхування нерівнозначна загальному доступу

до послуг охорони здоров’я (на практиці в багатьох країнах страховка є у

всіх, але медичні послуги в її рамках "дозуються", або людям доводиться

довго чекати черги на лікування);

– зростання витрат на систему охорони здоров’я характерне не лише

для США (хоча в інших країнах ці витрати становлять значно менший

відсоток сукупного ВВП і ВВП на душу населення, вони збільшуються

практично скрізь, породжуючи дефіцит бюджету, підвищення податків і

скорочення соціальних пільг);

– у країнах, де акцент робиться на державному контролі над охороною

здоров’я, громадяни з більшою ймовірністю стикаються з "листами

очікування", нормуванням послуг, обмеженнями на вибір лікаря та іншими

перешкодами у сфері медичної допомоги.

– країни, де системи охорони здоров’я найбільш ефективні,

домагаються подібного результату за рахунок відмови від централізованого

державного контролю і опори на ринкові механізми – конкуренцію, поділ

витрат, ринкові ціни та свободу вибору для споживача [112].

США також активно провадили медичну реформу ObamaCare, про яку

мова йшла вище. На жаль, більшість її напрямів було згорнуто у

2017 р. [110], а тому станом на "пандемічний" 2020 рік значна кількість

громадян США опинились поза межами страхового покриття лікування

навіть важких станів COVID-19.
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Досвід країн Європейського Союзу, зокрема Франції, показує, що

механізми фінансування соціальних систем охорони здоров’я можна успішно

вдосконалювати і в рамках бюджетного фінансування, і в рамках соціального

медичного страхування. Отже, вибір, який належить зробити Україні, полягає

в наступному: зберегти бюджетну систему фінансування, запровадити

систему обов’язкового медичного страхування чи створити змішану систему

на кшталт французької? При цьому необхідно чітко визначити, який перелік

послуг буде фінансується за рахунок бюджету, а який – із фонду медичного

страхування. Відсутність такого розмежування може призвести до плутанини

і зловживання фондами.

Вітчизняна система охорони здоров’я, яка функціонувала в цілому за

моделлю Семашка (з деякими відмінностями, наприклад, існування

недержавних медичних закладів) сьогодні поступово набуває рис іншої

моделі – системи Бевериджа. У Міністерстві охорони здоров’я наголошують,

що система, яка нині впроваджується в Україні, – це одна з моделей

страхової медицини, схожі на яку працюють у Великобританії, Іспанії,

Норвегії, Швеції, Канаді, Австралії та інших країнах.

За такої системи медична допомога гарантується державою всім

громадянам, незалежно від їх соціального й майнового становища, основним

джерелом фінансування системи охорони здоров’я залишається державний

бюджет, разом з тим держава фінансує не допомогу в цілому, а послуги, які

можуть надавати громадянам медичні підприємства. На відміну від самої

системи Бевериджа, де пацієнти позбавляються можливості обирати варіанти

медичного обслуговування, громадяни України можуть вибирати комунальне

підприємство, яке буде надавати йому послуги й укладати з певним лікарем

декларацію про послуги. Передбачено також укладання договорів на медичне

обслуговування і приватними медичними установами, з якими угоду

укладають уже підприємства виключно для своїх співробітників. Цей досвід

буде розглянуто у підрозділах 2.2. та 3.2.
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Отже, сьогодні відбуваються фундаментальні зміни в підходах до

публічного управління галуззю та її фінансування. Держава, як зазначалось,

уже не фінансує за всіма статтями витрат медичні заклади, а цілком

переорієнтувалась на закупівлю (фінансування) саме медичних послуг для

громадян, які їм надають медичні підприємства незалежно від форм

власності. Утримання на балансі медичних ліжок, приміщень, штату

медичних працівників передається територіальним громадам. Так, у

загальному розумінні з державного бюджету відбувається фінансування

медичних закладів державної форми власності та органів державної влади,

які здійснюють управління галуззю, а також медичних послуг населенню, які

надають медичні підприємства різних форм власності. За аналогією

відповідно до схематичного зображення світових моделей охорони здоров’я,

українську можна представити у такому вигляді (рис. 1.2)

Рис. 1.2 Українська модель охорони здоров’я.

Такий підхід, на доцільність якого вказують багато науковців та

практиків галузі, звісно дозволяє суттєво зменшити бюджетні витрати на

фінансування й оптимізувати управління галуззю в цілому, а також надає

громадянам право вибору закладу і фахівців для їх медичного

обслуговування (раніше була прив’язка до поліклінік за місцем проживання).

Разом з тим, неготовність, як фінансова, так і моральна, майже всіх медичних
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установ державної та комунальної власності до функціонувати в нових

умовах, недосконалості нормативно-правового забезпечення зазначених

вище процесів, а також брак  підготовки головних лікарів як менеджерів, про

що буде йти мова у підрозділах 2.3., 3.3. та ін. суттєво уповільнює

реформування галузі на її сучасному етапі.

Підходи до організації системи охорони здоров’я за французької

моделі, які варто розглянути під час реформуванні вітчизняної, полягають

насамперед у тісній взаємодії секторів цієї системи. Перш за все, у

забезпеченні вільного вибору пацієнтом лікаря як у державній медичній

установі, так і в приватній. При цьому частину витрат бере на себе система

соціального страхування. Єдиний тариф на медичні послуги залежить від

двох складових – переліку медичних послуг та їхньої фактичної вартості, яка

щороку встановлюється угодою між лікувальними установами, лікарняними

касами й урядом. Основна ідея французької моделі співпраці між державою і

неурядовими неприбутковими організаціями полягає в тому, що таке

партнерство здатне принести користь усій країні через надання медичних

послуг кращої якості вразливим групам населення. Підтвердженням

ефективності організації охорони здоров’я в цій країні є високий рівень

здоров’я нації та щорічне підвищення очікуваної тривалості життя населення

більш ніж на три місяці.

В Україні відповідно до концепції реформи пацієнт також теоретично

може обрати лікаря з приватної клініки, яка підписала угоду з Національною

службою здоров’я, і держава заплатить за послуги, які йому надані. Проте

механізми такої співпраці між секторами охорони здоров’я ще не повністю

розроблені.

Узагальнення досвіду організації національних систем охорони

здоров’я розвинених країн світу дає підстави для висновку про те, що ні

Україні, ні будь-якій іншій країні не треба імпортувати зразки моделей

організації системи охорони здоров’я без урахування національних традицій,

особливостей менталітету та історичних і економічних передумов. А відтак,



52

постає необхідність реформування на основі світового досвіду вітчизняної

системи організації системи охорони здоров’я, яка стане втіленням визнаних

у державі соціальних пріоритетів. Як зазначалось, реформа галузі охорони

здоров’я в Україні повинна відбуватися в рамках загальноприйнятих у

Європі принципів соціальної рівності, справедливості і солідарності при

організації та наданні послуг з охорони здоров’я, оскільки саме такий підхід

дозволив європейським країнам досягти високих показників стану здоров’я

своїх громадян.

1.3. Механізми публічного управління розвитком недержавного сектора

охорони суспільного здоров’я: основні підходи та складові

У науці та практиці існує широкий спектр поглядів на необхідність

пошуку оптимальних підходів і механізмів здійснення реформ у вітчизняній

сфері охорони суспільного здоров’я. Це, зокрема, стосується необхідності

подолання недосконалості державної політики, яка сформована значною

мірою чинною нормативно-правовою базою за умов відсутності базових

(концептуальних) принципів побудови моделі політики в цілому.

Зважаючи на зарубіжний досвід, який розглянутий у п. 1.2., підходи у

фінансуванні вітчизняної галузі та виходячи з основного визначення охорони

здоров’я відповідно до Закону України "Основи законодавства України про

охорону здоров’я", за яким це "система заходів, що здійснюються органами

державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими

особами, закладами охорони здоров’я, фізичними особами-підприємцями, які

зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на

право провадження господарської діяльності з медичної практики,

медичними та фармацевтичними працівниками, громадськими
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об’єднаннями…" [65], охорону суспільно здоров’я в цілому доцільно

розглядати як взаємодію двох її секторів: державного і недержавного.

До державного її сектора слід віднести, по-перше, медичні заклади

державної форми власності; по-друге, органи державної влади управління

галуззю (профільне міністерство та структурні підрозділи у складі місцевих

адміністраціях). До недержавного – усі інші елементи охорони здоров’я як

системи, які надіють медичну допомогу і послуги відповідно до норм

чинного законодавства.

Разом з тим, виключно підходи до фінансування не можуть бути

підставою для розмежування секторів усієї вітчизняної системи охорони

суспільного здоров’я. Необхідним є визначення ролей, функцій і завдань, які

покладаються на кожен із секторів, виконання яких впливатиме на

підвищення показників здоров’я населення та зростання якості медичних

послуг.

Так, до основних функцій державного сектора слід віднести такі:

1. Формування, реалізація з належним фінансуванням політик, основні

з яких визначено Міністерством охорони здоров’я України [55]:

– політика у сфері надання медичних послуг (щодо забезпечення

державних гарантій надання медичних послуг відповідно до видів медичної

допомоги; щодо розвитку ефективної та доступної мережі закладів; щодо

безперервного покращення якості медичної допомоги; щодо впровадження

електронної системи охорони здоров’я; щодо забезпечення пацієнтів

лікарськими засобами);

– фармацевтична політика (у сфері створення, виробництва, контролю

якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних

препаратів, медичних виробів, косметичних засобів; у сфері обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів,

протидії їх незаконному обігу);

– політка у сфері громадського здоров’я (розвиток системи

громадського здоров’я; захист і збереження здоров’я громадян та
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профілактика неінфекційних захворювань; захист населення від інфекційних

хвороб, протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним

захворюванням; розвиток національної системи крові, біологічної безпеки та

біологічного захисту);

– політика у сфері медичної освіти, науки та розвитку кадрового

потенціалу;

2. Забезпечення функціонування казенних медичних підприємств і

державних структур, які відповідають за впровадження напрацьованих

політик (Національна служба здоров’я України, державне підприємство

"Електронне здоров’я", Центр громадського здоров’я, державне

підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я

України",  Державна служба України з лікарських засобів та контролю за

наркотиками, державне підприємство "Медичні закупівлі України" та ін.);

3. Створення умов для розвитку всіх сегментів недержавного сектора,

які надають медичну допомогу, послуги або впливають на формування та

реалізацію політик у сфері охорони здоров’я;

4. Узгодження децентралізованих ролей і пріоритетів національної

політики в галузі охорони здоров’я;

5. Моніторинг і контроль за реалізацією державної політики охорони

здоров’я, яка провадиться установами та підприємствами державного й

недержавного секторів.

6. Запровадження та забезпечення у подальшому отримання

громадянами гарантованого державного пакету медичних послуг та ін.

До основних функцій і завдань недержавного сектора системи

охорона здоров’я слід віднести такі:

– безпосередньо надання медичних послуг населенню відповідно до

видів медичної допомоги, які у т.ч. і входитимуть до гарантованого

державного пакету медичних послуг;
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– подолання неспроможностей ринку державних медичних послуг в

обслуговуванні громадян із різними потребами та можливостями;

– зниження витрат на сферу охорони здоров’я одночасно із зростанням

надходжень до бюджету у вигляді податків, збільшення інвестиції у сферу

охорони суспільного здоров’я;

– розвиток підприємств різних форм господарювання й ринкових

відносин у системі в цілому, забезпечення здорової конкуренції, розвиток

певних інститутів громадянського суспільства та ін.;

– надання альтернатив у лікарському, інструментальному та

фармацевтичному забезпеченні пацієнтів;

– впровадження нових медичних технологій у реальну практику;

– розвиток цивілізованих фінансових відносин у системі та створення

медичних установ різних форм власності за напрямками, яких потребує

ринок, тобто пацієнти (залучення не тільки державних ресурсів, а й інших

джерел – банківські кредити, фінанси інвестиційних фондів, зацікавлених

фізичних та юридичних осіб, можливості страхових фондів тощо).

Для виконання поставлених завдань недержавний сектор повинен бути

розгалуженим, його елементи мають бути різними за формами власності й

господарювання, мати різні завдання та місії, а також підходи до

вимірювання результативності їх діяльності. Отже, доцільно окреслити в

межах роботи, які ж саме елементи системи охорони здоров’я слід розуміти

під недержавним сектором охорони суспільного здоров’я.

Чинне законодавство України визначає, що заклад охорони здоров’я –

юридична особа незалежно від форми власності та організаційно-правової

форми або її відокремлений підрозділ, основними завданнями яких є

забезпечення медичного обслуговування населення та/або надання

реабілітаційної допомоги на основі відповідної ліцензії та забезпечення

професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з

реабілітації [65].
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Залежно від форми власності, відповідно до Закону України "Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення

законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я", заклади

охорони здоров’я утворюються та функціонують як державні, комунальні,

приватні чи засновані на змішаній формі власності [84].

За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я

державної власності можуть утворюватися та функціонувати як казенні

підприємства або державні установи. Сьогодні державними установами та

закладами Міністерства Охорони здоров’я України є такі: Інститут серця

МОЗ України, Науково-практичний центр профілактичної та клінічної

медицини, Національна наукова медична бібліотека України, Національний

інститут раку, Референс-центр з молекулярної діагностики МОЗ України,

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України, Український

медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України,

Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації

МОЗ України, Український науково-практичний центр екстреної медичної

допомоги та медицини катастроф МОЗ України та ін. Повний перелік таких

закладів та установ визначений Міністерством охорони здоров’я

України [25].

За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я

комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як

комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи. Заклади

охорони здоров’я приватної власності не обмежені у виборі організаційно-

правової форми.

Інший підзаконний акт визначає господарську діяльність із медичної

практики (далі – медична практика) як вид господарської діяльності у сфері

охорони здоров’я, який провадиться закладами охорони здоров’я і фізичними

особами-підприємцями з метою надання медичної допомоги та медичного

обслуговування на підставі ліцензії [85]. З огляду на це, зазначені вище фізичні

особи-підприємці, які зареєстровані в установленому законом порядку та
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одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної

практики, що забезпечують медичне обслуговування населення відповідної

території, у т.ч. займаються народною медициною (цілительством),  також є

суб’єктами недержавного сектора охорони суспільного здоров’я.

До елементів недержавного сектора слід віднести й такий елемент, як

некомерційні інститути (лікарні і медичні заклади релігійних організацій,

благодійних фондів, хоспіси при церквах та ін.), а також неурядові

некомерційні організації, які безпосередньо не беруть участі у наданні

медичних послуг, але активно на цей процес впливають. Прикладом таких

інституцій у світі є Британська медична асоціація, Німецька лікарняна

палата, Польська палата лікарів і стоматологів, Товариство Червоного Хреста

та ін. Некомерційні інститути пом’якшують вади недержавного ринку

медичних послуг: вони не належать до суб’єктів ринку, не переслідують

комерційну мету, а виконують певну місію й мають іншу мотивацію –

суспільний добробут, якість і тривалість життя людини. У

постіндустріальних країнах некомерційні інститути доповнюють і

коректують державне фінансування, заповнюють неприбуткові ніші ринку і

конкурують з приватними та державними надавачами медичних послуг за

суспільні ресурси. Крім того, вони пропагують здоровий спосіб життя, що

сприяє економії коштів, спрямованих на діагностику й лікування

захворювань, а також контролюють дотримання чиновниками вимог законів,

виступають арбітрами у вирішенні корисних соціальних справ, які ініціюють

органи місцевого самоврядування.

Разом з тим, розвиток некомерційних інститутів не означає

відмежування від публічного управління. Форми участі держави є

різноманітними – від створення законодавства до співучасті у фінансуванні

некомерційних медичних організацій, ресурси яких дуже обмежені (відомо,

що джерелами їх фондів можуть бути спонсорська допомога, приватні

доброчинні внески, кошти муніципалітетів тощо). Крім того, держава

допомагає знаннями, досвідом, професіоналами. Держава за допомогою
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законодавства може встановлювати такі організаційні форми громадських

організацій, які спрямовані на спільну підтримку вразливих соціальних

верств населення (часто партнерство засновують на джентльменських

угодах). Щодо України, то наразі некомерційний недержавний сектор

охорони здоров’я майже не розвинений, бо відсутні умови – фінансова

підтримка з боку держави, належне правове поле і достатній розвиток

громадянського суспільства [33].

Отже, в узагальненому вигляді до недержавного сектора охорони

суспільного здоров’я можна віднести такі суб’єкти (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Структура недержавного сектора охорони суспільного

здоров’я.

Кожен із представлених видів господарської діяльності має свої

особливості розвитку, переваги й неспроможності. Разом з тим, всі елементи

недержавного сектора утворюють певний сегмент, який забезпечує право на

отримання якісної медичної допомоги і послуг, виходячи із потреб та

можливостей громадян.
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Приватні
заклади різних
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практику та обслуговування

Комунальні некомерційні підприємства,
комунальні установи
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Суттєві правові й інституційні перетворення, що відбуваються у

вітчизняній системі охорони суспільного здоров’я останніми роками (йдеться

про медичну реформу), спрямовані на підвищення якості медичних послуг,

перехід до нової фінансової підтримки надання послуг, упровадження

принципів бюджетування, орієнтованого на результат тощо. Практична

реалізація перерахованих вище нововведень вимагає перегляду концепції

публічного управління охороною суспільного здоров’я в цілому та її

складовими зокрема.

Слід зазначити, що в науковій літературі існує достатня кількість

доробок стосовно державних механізмів управління галуззю та регулювання

її приватного сектора. Адже одним зі стратегічних напрямів процесу

реформування й оптимізації державної політики України в галузі охорони

суспільного здоров’я в глобалізаційному суспільстві, як зазначають

М.  Білинська і Я.  Радиш, є створення ефективних механізмів управління

недержавним сектором системи охорони суспільного здоров’я, забезпечення

якості та ефективності його діяльності [23].

Теоретична база щодо засад самого поняття "механізми управління"

також достатньо розроблена. Поняття "механізм" розуміється, по-перше, як

технічний термін, пов’язаний з описом внутрішнього устрою машини,

агрегату; по-друге, як сукупність станів та процесів, устрій, який визначає

порядок певного виду діяльності [104]. Щодо організаційних систем

виокремлюють власне механізм управління (сукупність правил і процедур

прийняття управлінських рішень) та механізм функціонування (сукупність

правил, законів і процедур, які регламентують взаємодію учасників

організаційної системи) [108]. Д.  Карамишев наголошує на тому, що

механізми державного регулювання існують як певні регуляторні засоби

державного управління і поділяє їх на дві узагальнюючі категорії –

організаційно-правові та фінансово-економічні [33].

Узагальнивши теоретичні й методологічні підходи до публічного

управління  та розглянувши сутність поняття "механізм", можна констатувати,

що "механізм публічного управління у сфері охорони суспільного здоров’я"
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являє собою систему стратегічних і тактичних цілей державної соціально-

економічної політики, методів, засад, принципів, інструментів,

функціональних підсистем (цільової, забезпечувальної, оцінювальної), за

допомогою яких здійснюється корегування взаємодії суб’єктів інституційної

структури охорони суспільного здоров’я для досягнення соціально значущих

результатів діяльності її суб’єктів. Взаємодію елементів механізму публічного

управління спрямовано на досягнення збалансованих результатів медичними

закладами, за сукупністю яких можна оцінювати рівень управління у сфері

охорони суспільного здоров’я.

У цій роботі предметом дослідження виступають механізми публічного

управління розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я.

А отже, метою публічного управління в цьому контексті є, по-перше,

створення умов для забезпечення ефективного функціонування як

недержавного сектора, так і системи охорони суспільного здоров’я в

цілому (для врахування інтересів, у першу чергу, пацієнтів, а потім вже

державних та недержавних закладів), а по-друге, гарантування дотримання

конституційних прав громадян на охорону здоров’я, забезпечення

здоров’я (здоров’язбереження) і постійного покращання якості надання

медичної допомоги та послуг. Здійснення означеної мети досягається, на

наше переконання, за допомогою низки механізмів управління, які можна

поділити на такі види: правовий, інституційний, організаційний,

економічний, адміністративний, політичний та ін.

Наявний на даний момент досвід публічного управління сферою

охорони суспільного здоров’я, зокрема й недержавним сектором, складно

назвати успішним, системним та орієнтованим на результат. У зв’язку з цим

першочерговим є вирішення таких питань, як формування комплексного

механізму публічного управління у сфері охорони суспільного здоров’я,

встановлення меж державного втручання в діяльність медичних організацій

державного й недержавного секторів, пошук оптимального поєднання

державного регулювання і ринкового саморегулювання в цій
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суспільнозначущій сфері для формування сприятливого інституційного

середовища.

Отже, вважаємо за доцільне застосування саме комплексного підходу і

комплексного механізму управління розвитком недержавного сектора

охорони суспільного здоров’я з боку публічної влади. Комплексний підхід до

встановлення тісного взаємозв’язку між усіма механізмами публічного

управління розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я

сприятиме координації й узгодженості дій регуляторних та контрольних

органів, консолідації зусиль усіх підпорядкованих суб’єктів.

Автор пропонує модель комплексного механізму реалізації публічного

управління розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я,

який ґрунтується на взаємодії основних конкретних механізмів реалізації

державної політики у сфері охорони суспільного здоров’я (політичного,

правового, економічного, інституційного, організаційного, адміністративного

та інших механізмів), який наведено на рисунку 1.4.

Слід зазначити, що з огляду на особливість та соціальну значущість

сфери управління, яка досліджується, комплексний механізм управління

розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я слід

розглядати в контексті публічного управління галуззю в цілому.

Узагальнюючи сучасні доробки вчених, можна сказати, що комплексний

механізм управління як державним, так і недержавним сектором має однакові

складники у вигляді конкретних механізмів впливу з боку органів публічної

влади. Разом із тим, суттєва відмінність полягає саме в методах, засобах та

інструментах впливу, які застосовуються з боку держави, тобто у складових

конкретних механізмів.
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недержавного сектору охорони суспільного здоров’я, який ґрунтується на взаємодії

основних механізмів тики у сфері охорони суспільного здоров’я (політичного, правового,

економічного, інституційного, організаційного,

Рис. 1.4. Модель комплексного механізму публічного управління

розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я

Комплексний механізм дозволить реалізувати:

– узгодження і взаємозв’язок інтересів громадян, з одного боку, та

державних і недержавних медичних закладів – з іншого;

– визначення принципів і ключових завдань функціонування та

розвитку недержавного сектора охорони суспільного здоров’я на

конкретному етапі медичної реформи і в майбутньому;

– правове регулювання недержавного сектора охорони суспільного

здоров’я;
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– здійснення комплексного аналізу передумов щодо необхідності

подальшого розвитку окремих сегментів ринку медичних послуг в Україні та

їх подальша підтримка на державному рівні;

– своєчасне виявлення негативних тенденцій, які можуть впливати на

стан  реалізації державної політики охорони суспільного здоров’я в цілому.

Зупинімось детальніше на складових кожного з наведених конкретних

механізмів.

Правовий механізм ґрунтується на такому:

1.  Нормативно-правовому регулюванні у сфері охорони суспільного

здоров’я (розроблення і введення в дію законодавчих та нормативних актів).

2.  Правовому регулюванні діяльності медичних закладів державного та

недержавного секторів із частковим описом поля їхньої взаємодії.

Економічний механізм включає в себе:

1. Бюджетно-податкову політику.

2. Грошово-кредитну політику.

3. Амортизаційну політику.

4. Національні проєкти і цільові програми у сфері охорони суспільного

здоров’я.

5. Регулювання фінансово-господарської діяльності медичних закладів

державного й недержавного секторів.

6. Державне замовлення і державні інвестиції, які зокрема сприятимуть

побудові державно-приватного партнерства у сфері охорони суспільного

здоров’я.

7. Кредитні пільги, субсидії, субвенції, дотації.

Вплив адміністративного механізму полягає в такому:

1. Прямій забороні певних видів медичної діяльності.

2. Сертифікації закладів і видів медичних послуг, запровадженні

регламентів надання медичних послуг.

3. Ліцензуванні.

4. Квотуванні.
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5. Встановленні заборони на вільну реалізацію певних видів лікарських

засобів.

6. Контролі за дотриманням стандартів надання медичної допомоги.

7. Порядку участі в програмах на регіональному та місцевому рівнях.

8. Укладанні угод із керівником/власником комунального/приватного

медичного закладу про обсяги гарантованих медичних послуг за певну ціну

за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів (наприклад, оплата ПЛР-тесту у

приватній лабораторії для уразливих верств населення у разі неможливості

звернення до державної лабораторії).

Адміністративно-правовими засобами забезпечення прав пацієнтів є

легалізація і реєстрація медичних закладів, стандартизація медичної

допомоги, сертифікація лікарських засобів, ліцензування господарської

діяльності з медичної практики, акредитація закладів охорони здоров’я,

атестація медичних працівників та ін.

Політичний механізм складається з такого:

1. Підписання міжнародних і міждержавних угод.

2. Приєднання до міжнародних конвенцій і декларацій.

3. Членства й роботи в міжнародних організаціях.

4. Обґрунтування вибору пріоритетних напрямів подальшого розвитку

галузі, вироблення відповідних політик.

5. Визначення принципів і засад здійснення публічного управління

сферою охорони суспільного здоров’я.

Організаційний механізм містить у собі:

1. Суб’єкти та об’єкти публічного управління галуззю.

2. Визначення цілей, завдань, функцій і методів управління діяльністю

державних та недержавних медичних закладів.

3. Контроль якості.

4. Координацію і забезпечення ефективного функціонування та

взаємозв’язку організаційних структур, що відповідають за реалізацію
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політики у сфері охорони суспільного здоров’я (зокрема, й етапів медичної

реформи).

4. Підготовку кадрів для галузі.

Велика кількість наукових доробок, що з’явились останнім часом і

предметом яких є саме реалізація публічного управління сферою охорони

суспільного здоров’я в цілому та недержавним її сектором зокрема, доводить

актуальність та своєчасність проблематики, якій присвячено це дослідження.

Зокрема, у роботах І. Бедрика та Л. Буравльова представлено, що

удосконалення саме організаційно-правових механізмів управління

недержавним сектором системи охорони здоров’я України може стати

ключовим інструментом реалізації державної політики в цій сфері, оскільки

дозволить не тільки здійснювати суттєвий вплив на підвищення якості

медичного обслуговування, а й активізує процес адаптації національного

законодавства у сфері охорони здоров’я до європейських та міжнародних

стандартів медичного права [8]. У цілому погоджуючись із висновками

науковців, уважаємо такий вплив на розвиток зазначеної сфери недостатнім,

тому необхідним є вдосконалення й інших механізмів управління у складі

комплексного, таких як інституційний, економічний, політичний та інші.

Інституційний механізм включає в себе функціонування центральних і

місцевих органів публічної влади, визначення й перерозподіли між ними

основних елементів управлінського зв’язку (цілей, функцій, завдань,

обов’язків, правил прийняття рішень, повноважень і відповідальності),

здійснення взаємодії їх між собою і з інститутами громадянського

суспільства для розроблення, прийняття та здійснення найважливіших

політичних та адміністративних рішень), а також здійснення зовнішнього

контролю їх виконання [2]. Інституційна модель у сфері охорони

суспільного здоров’я включає організацію, фінансування, управління

виконанням основних оперативних функцій охорони здоров’я, охоплюючи

як державний, так і недержавний сектор, різні рівні управління і учасників,

як в рамках системи охорони здоров’я, так і поза нею [62].
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Ключовими параметрами здійснення основних оперативних функцій

охорони суспільного здоров’я для різних інституційних моделей є

оперативне врахування потреб, запитів населення й реагування,

ефективність, результативність, інтеграція, стійкість, достатнє

фінансування [102]. Але більшість державних медичних установ є "ледачою

монополією", тобто організацією, яка замість поліпшення якості послуг

готова скоріше втрачати тих споживачів, які нею не задоволені. Існування

обмеженої конкуренції призводить до можливості "виходу" для

незадоволених споживачів, унаслідок чого знижується тиск на організацію.

У результаті медичний заклад, не маючи ніяких фінансових втрат через

"вихід" споживачів і не отримуючи зворотного зв’язку від незадоволених за

допомогою виразу "громадської думки", не набуває стимулів для

підвищення ефективності та якості роботи. Тут у нагоді може стати

сприяння конкуренції з боку держави між державним і недержавним

секторами як складових й адміністративного, й інституційного механізмів

публічного управління.

Слід зазначити, що перелік розглянутих конкретних механізмів

управління у складі комплексного не є вичерпаним. До того ж не всі з них

можуть застосовуватись одночасно. Так, кожного разу після прийняття

рішення органи публічної влади повинні застосовувати комплексний підхід

та формувати комплексний механізм управління, тобто впливу на об’єкт з

метою реалізації цього рішення. Отже, повинен спрацьовувати певний

алгоритм, основні етапи якого представлені у підрозділі 3.2. Залежно від

поставлених завдань комплексний механізм управління щоразу буде мати

різний набір конкретних механізмів у його складі.

Для з’ясування змісту основного предмета дослідження увагу необхідно

приділити ще одному ключовому поняттю – "розвиток", загальне розуміння

змісту якого – виникнення нового якісного стану об’єкта, що виступає як

зміна його складу або структури (тобто виникнення, трансформація або

зникнення його елементів чи зв’язків).
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Відтак, під розвитком недержавного сектора як об’єкта публічного

управління слід розуміти такі зміни якісного стану його складових елементів,

що приведуть до покращення стану здоров’язбереження населення,

підвищення якості надання медичних послуг та їх доступності. Наприклад,

реформування комунальних закладів охорони здоров’я, залучення до надання

медичних послуг громадянам приватних закладів і фізичних осіб, участь

інститутів громадянського суспільства в зазначених процесах та ін. сприятиме

покращенню результатів показників здоров’я та зменшенню фінансового

навантаження на населення.

Узагальнюючи викладене вище, можемо сформулювати таке

визначення: комплексний механізм публічного управління розвитком

недержавним сектором охорони суспільного здоров’я – це сукупність засобів

і методів впливу, а також видів і форм взаємодії, що застосовуються органами

публічного управління, спрямованих на зміну якості стану елементів

недержавного сектора охорони суспільного здоров’я з метою покращення

здоров’язбереження населення, підвищення якості надання медичних послуг

та їх доступності. Зазначений механізм базується на принципах об’єктивності,

наукового обґрунтування, цілісності, узгодженості та чіткої координованості

дій. Необхідною умовою забезпечення достатнього рівня узгодженості,

масштабності та інтенсивності дій, здатних вирівняти проблему соціального

градієнта здоров’я, є узгоджений, багаторівневий підхід у процесі

розроблення, здійснення та оцінювання політики у сфері охорони

суспільного здоров’я.

Для успішного провадження політики у сфері охорони суспільного

здоров’я необхідним є збалансоване поєднання наведених вище механізмів

здійснення впливу держави. Пропонується використання саме комплексного

механізму, побудованого на взаємодії суб’єктів та об’єктів публічного

управління, чіткій координації в управлінні організаційними структурами,

забезпечення системи контролю виконання чинного законодавства, тому що
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саме від ефективності його функціонування залежить успішна політика у

сфері охорони суспільного здоров’я.

Запропонований комплексний механізм дає змогу адекватно

відображати результативність публічного управління розвитком

недержавного сектора охорони суспільного здоров’я, а також створює

додаткові можливості для узгодження інтересів суб’єктів і об’єктів ринку

медичних послуг. Його використання в подальшому сприятиме вирішенню

ключових проблем, притаманних сфері охорони суспільного здоров’я на

сучасному етапі розвитку, як-от:

– відсутність стимулів для медичних закладів та медичного персоналу

для економії витрат і підвищення якості медичних послуг;

– вузьке коло пропозицій медичних послуг на ринку;

– недостатній рівень консолідації зусиль громадян і медичних закладів

у справі збереження здоров’я населення;

– відсутність стимулів для інвесторів вкладати кошти у сферу охорони

суспільного здоров’я;

– низька насиченість сфери медичних послуг кваліфікованими

менеджерами та ін.

Насамкінець слід зазначити, що система охорони здоров’я, яка поєднує

розвинені інститути державного й недержавного секторів має суттєві

переваги над ієрархічно організованою охороною здоров’я. За умови

продовження реалізації обраної стратегії, вона принесе відчутні переваги у

сфері покращення результатів показників здоров’я та зменшення фінансового

навантаження на населення в найближчі роки.

Висновки до першого розділу

1. Виходячи із сутності публічного управління, для позначення галузі

доцільно використовувати саме поняття "охорона суспільного здоров’я",

розуміючи суспільне здоров’я  як соціально-демографічну категорію, яка
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позначає сукупне здоров’я людей, що проживають на даній території або

держави в цілому, і детермінується такими чинниками, як стратегія й

політика цієї держави у напрямку здоров’язбереження (забезпечення

здоров’я).

2. З точки зору теорії управління охорона суспільного здоров’я являє

собою сукупність соціально-економічних, організаційних і медичних заходів,

які здійснюють заклади й установи різних форм власності, об’єднані в

систему, спрямовану на досягнення основної мети – забезпечення

здоров’я (здоров’язбереження) населення і постійного покращання якості

надання медичної допомоги та послуг.

3. Узагальнення особливостей найбільш розповсюджених на сьогодні

наукових підходів до розуміння сутності публічного управління дає підстави

говорити зробити такі узагальнення. По-перше, публічне управління включає

в себе державноуправлінську складову, де суб’єктом виступає держава в

особі відповідних структур, а по-друге, – бізнесову та громадську складові,

де суб’єктами є недержавні утворення. Перші виступають від імені держави,

їх діяльність має юридично-владний характер і забезпечується примусовою

силою держави. Суб’єктами ж громадського управління є недержавні

утворення, самоврядні структури. Вони виступають як суб’єкти публічного

права виключно від свого імені тільки для вирішення питань, що визначені їх

статутними документами. Таким чином, публічне управління розвитком

охорони суспільного здоров’я слід розуміти як взаємодію в зазначеній сфері

державноуправлінської, бізнесової та громадської складових з метою

досягнення цілей державної політики охорони здоров’я.

4. Досліджуючи основний предмет – механізми публічного управління

розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я – виявлено,

що багато вітчизняних науковців наголошують, що до означеного сектора

слід використовувати поняття "регулювання", а не "управління". Це

пов’язано зі зменшенням впливу держави, розвитком ринкової економіки та

іншими засадами, що відповідає сучасним тенденціям управління. У цілому
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погоджуючись із зазначеним вище, у нашому дослідженні дотримуємось

класичного підходу теорії управління, де "регулювання" розглядаємо як

функцію управління поряд з організацію, мотивацією, контролем та іншими

функціями. А їх співвідношення – як загального і часткового.

5. Узагальнення зарубіжного досвіду організації систем охорони

здоров’я дало підстави стверджувати, що:

– у країнах, де акцент ставиться на державному контролі над охороною

здоров’я, громадяни з більшою ймовірністю стикаються з "листами

очікування", нормуванням послуг, обмеженнями на вибір лікаря та іншими

перешкодами у сфері медичної допомоги;

– країни, де системи охорони здоров’я найбільш ефективні,

домагаються подібного результату за рахунок відмови від централізованого

державного контролю й опори на ринкові механізми – конкуренцію, поділ

витрат, ринкові ціни та свободу вибору для споживача.

6. З’ясовано, що сьогодні відбуваються фундаментальні зміни у

підходах до управління галуззю та її фінансування. Держава з фінансування

галузі цілком переорієнтувалась на  закупівлю (фінансування) саме медичних

послуг для громадян, які їм надають медичні підприємства незалежно від

форм власності. Такий підхід дозволяє суттєво зменшити бюджетні витрати

на фінансування та оптимізувати управління галуззю в цілому, а також надає

громадянам право вибору закладу та фахівців для їх медичного

обслуговування. Разом з тим, неготовність, як фінансова, так і моральна,

майже всіх медичних установ державної та комунальної власності до

функціонувати в нових умовах, недосконалості нормативно-правового

забезпечення зазначених вище процесів, а також брак менеджерської

підготовки головних лікарів суттєво уповільнює реформування галузі на її

сучасному етапі.

7. Зважаючи на підходи у фінансуванні галузі та виходячи із основного

визначення охорони здоров’я відповідно до Закону України "Основи

законодавства України про охорону здоров’я", за яким це "система заходів,
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що здійснюються органами державної влади та органами місцевого

самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров’я,

фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані в установленому

законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської

діяльності з медичної практики, медичними та фармацевтичними

працівниками, громадськими об’єднаннями…",   охорону суспільно здоров’я

в цілому доцільно розглядати як взаємодію двох її секторів: державного та

недержавного.

8. Встановлено, що до недержавного сектора охорони суспільного

здоров’я можна віднести такі суб’єкти:

– приватні заклади різних організаційно-правових форм;

– комунальні некомерційні підприємства;

– підприємці, які одержали ліцензію на медичну практику та

обслуговування;

– некомерційні інститути та неурядові некомерційні  організації та ін.

Кожен із представлених видів господарської діяльності має свої

особливості розвитку, переваги й неспроможності. Разом з тим, всі суб’єкти

недержавного сектора утворюють певний сегмент, який забезпечує право на

отримання якісної медичної допомоги і послуг, виходячи із потреб та

можливостей громадян.

9. Доведено доцільність застосування саме комплексного підходу та

комплексного механізму управління розвитком недержавного сектора

охорони суспільного здоров’я з боку органів публічної влади. Комплексний

підхід до встановлення тісного взаємозв’язку між усіма механізмами

публічного управління розвитком недержавного сектора охорони суспільного

здоров’я (політичний, правовий, економічний, інституційний,

організаційний, адміністративний та інші механізми) сприятиме координації

й узгодженості дій, консолідації зусиль усіх суб’єктів для досягнення цілей

політики охорони здоров’я в цілому..
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РОЗДІЛ ІІ

СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

2.1 Нормативно-правове забезпечення розвитку охорони суспільного

здоров’я

Невід’ємним атрибутом будь-якої цивілізованої країни є стабільна,

ефективна, адекватна до існуючих умов нормативно-правова база з різних

питань суспільного життя. Законодавство є найважливішим інструментом

державного регулювання життєдіяльності суспільства, за допомогою якого

держава вимагає від суб’єктів суспільних відносин виконання своїх рішень.

На думку О. Вашева, О. Рогової та інших науковців, саме правові механізми

реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я можуть стати

визначальними чинниками подальшого перебігу процесів реформування

медичної галузі, а в далекоглядній перспективі – основою функціонування

системи охорони здоров’я в Україні як європейській соціальній правовій

державі [15].

Відповідно до статті 5 Закону України "Основи законодавства України

про охорону здоров’я" охорона здоров’я визнається загальним обов’язком

суспільства і держави. Державні, громадські або інші органи, підприємства,

установи, організації, посадові особи та громадяни зобов’язані забезпечити

пріоритетність охорони здоров’я у власній діяльності, не завдавати шкоди

здоров’ю населення і окремих осіб, у межах своєї компетенції надавати

допомогу хворим, особам з інвалідністю та потерпілим від нещасних

випадків, сприяти працівникам органів і закладів охорони здоров’я в їх

діяльності, а також виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством

про охорону здоров’я [65]. В Україні найважливішим пріоритетом державної

політики зазначено збереження і зміцнення здоров’я нації на підставі не
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лише формування здорового способу життя, а й проведення реформування

сфери охорони здоров’я в цілому. Трансформація системи охорони здоров’я,

яка сьогодні відбувається в нашій країні,  стосується кожного.  Її мета –

забезпечити всім громадянам України рівний доступ до якісних медичних

послуг і перебудувати систему охорони здоров’я так, щоб у її центрі був

пацієнт.

Як зазначалось у попередньому розділі, належне функціонування та

розвиток недержавного сектора охорони суспільного здоров’я в цьому

контексті надає державі додаткових можливостей та переваг. У першу чергу,

це стосується значного зменшення витрат із державного бюджету та

збільшення інвестицій у зазначену сферу, а також розвитку ринкових

відносин, здорової конкуренції серед медпрацівників та лікувальних закладів

за пацієнтів і їх фінанси, що зрештою й позначається на якості надання

медичної допомоги та послуг. Крім того, наявність розвиненого приватного

сектора медичних послуг дає змогу зменшити навантаження на державну

систему охорони здоров’я, оскільки він обслуговує частину громадян, які

сервісноорієнтовані та спроможні самостійно сплачувати за лікування.

Усе це актуалізує питання необхідності комплексного дослідження

сучасного стану нормативно-правового забезпечення розвитку охорони

суспільного здоров’я в цілому та недержавного сектора зокрема.

У статті 16 Закону України "Основи законодавства України про

охорону здоров’я" зазначено, що держава сприяє розвитку закладів охорони

здоров’я всіх форм власності [65]. Щорічно Міністерство охорони здоров’я

України видає близько двох тисяч ліцензій на здійснення господарської

діяльності в медичній практиці фізичним особам-підприємцям і юридичним

особам [116].

По суті, приватний медичний заклад – це лікувальний заклад, який

відрізняється від інших лікувальних закладів (державних та комунальних)

тільки тим, що медична допомога надається на платній основі. Що стосується
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господарської діяльності, то в недержавних медичних установах

відбуваються такі ж процеси господарської діяльності, як і в будь-якій іншій.

В Україні набуває розвитку така галузь права, як муніципальне право,

предметом якого є місцеве самоврядування як відносно самостійний вид

суспільних відносин, пов’язаних з організацією і здійсненням влади

територіальними громадами. Так, наприклад, найбільше повноважень у сфері

охорони здоров’я населення належить міським головам і міським радам з

огляду на кількість населення, яке проживає на території, де розташовані

заклади та підприємства охорони здоров’я комунальної форми власності.

Зважаючи на те, що основна кількість закладів охорони здоров’я в Україні

перебуває в комунальній власності і, відповідно, управління ними

здійснюється муніципальними органами управління, реформування системи

муніципального управління стає одним із пріоритетних напрямків

реформування системи охорони здоров’я загалом [16].

Щодо діяльності приватних медичних закладів – на законодавчому

рівні до них висуваються ті ж вимоги, що й до будь-яких інших лікувальних

закладів (комунальних, державних, чи із змішаною формою власності), з тією

лише різницею, що на практиці контроль за їх дотриманням з боку

державних органів іноді більш жорсткий. Крім того, як уже зазначалось,

існують певні обмеження, які створюють для приватні медичних закладів

нерівні умови поряд із державними (наприклад, це стосується видачі

документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність громадян; а також

щодо використання цілої низки лікарських засобів, які віднесені до Переліку

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770).

Тож враховуючи зазначене вище та з метою аналізу законодавчого

забезпечення недержавного сектора охорони здоров’я в Україні спочатку

розглянемо детальніше закони, норми яких закріплюють, регулюють і

захищають право людини на охорону здоров’я.
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Як уже зазначалось, чинне законодавство України, зокрема стаття 3

Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я"

зазначає, що під охороною здоров’я необхідно розуміти систему заходів,

спрямованих на забезпечення збереження та розвитку фізіологічних і

психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності

людини за максимальної біологічно можливої індивідуальної тривалості

життя [65].

Політика держави у сфері охорони здоров’я базується на низці

принципів, що отримали своє закріплення в зазначеному вище засадничому

законі:

1) визнання охорони здоров’я пріоритетним напрямом діяльності

суспільства і держави, одним з головних факторів виживання та розвитку

народу України;

2) дотримання прав і свобод людини й громадянина у галузі охорони

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

3) загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг у галузі

охорони здоров’я;

4) відповідність завданням і рівню соціально-економічного та

культурного розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-

технічна і фінансова забезпеченість;

5) орієнтація на сучасні стандарти здоров’я і медичної допомоги,

поєднання вітчизняних традицій та досягнень зі світовим досвідом у галузі

охорони здоров’я;

6) децентралізація державного управління, розвиток самоврядування і

самостійності працівників охорони здоров’я на правовій та договірній

підставах тощо.

Як і у всіх розвинутих країнах, в Україні право на охорону здоров’я,

закріплено в Основному Законі – у Конституції. Стаття 49 Конституції
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України [43] присвячена охороні здоров’я і медичній допомозі, у якій

закріплено право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне

страхування. Крім цієї статті є ще й інші конституційні норми, які тією чи

іншою мірою стосуються охорони здоров’я та акумулюють кращі зразки

міжнародно-правових актів з прав людини.

Конституція України визначає загальні концептуальні підходи до

регулювання відносин у галузі охорони здоров’я. Деталізація та конкретизація

основних конституційних положень щодо нормативно-правового регулювання

у галузі охорони здоров’я і механізмів їх реалізації знайшли своє відображення

в законах України, постановах Верховної Ради, указах та розпорядженнях

Президента України, постановах та розпорядженнях Кабінету Міністрів

України, нормативних актах центральних органів виконавчої влади,

міжнародних актах, які підписала Україна, та ін.

У контексті цього доречним буде згадати Міжнародний пакт про

економічні, соціальні і культурні права 1966 року [93]. Стаття 12 зазначеного

Пакту передбачає право кожної людини на найвищий досяжний рівень

фізичного і психічного здоров’я. У п. 4 Зауважень загального порядку № 14

щодо права на найвищий досяжний рівень здоров’я, прийнятому Комітетом з

економічних, соціальних і культурних прав, вказується на те, що право на

здоров’я поширюється на основоположні детермінанти здоров’я, до яких

належать харчування, житлові умови, доступ до безпечної питної води та

належних санітарних умов, безпечні та здорові умови праці і здорове

навколишнє середовище [126].

Основні засади нормативно-правового забезпечення охорони здоров’я в

Україні складається з 6 основних документів (табл. 2.1) та низки підзаконних

актів.
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Таблиця 2.1

Засади нормативно-правового регулювання охорони здоров’я в Україні

Документ Сфера регулювання

Закон України
"Основи законодавства
України про охорону
здоров’я" [65]

Відображає державну політику у галузі охорони здоров’я,
визначає структуру права на охорону здоров’я й обов’язки
громадян, встановлює державні гарантії щодо юридичного
захисту права на охорону здоров’я, визначає політику
світового співтовариства у сфері охорони здоров’я,
регулює питання проведення медичної експертизи,
передбачає основи правового статусу медичних і
фармацевтичних працівників та інші питання у цій сфері
життєдіяльності тощо.

Кримінальний кодекс
України [47]

Регламентує кримінально-правові аспекти в сфері охорони
здоров’я (стаття 139 "Ненадання допомоги хворому
медичним працівником", стаття 140 "Неналежне
виконання професійних обов’язків медичним або
фармацевтичним працівником", стаття 145 "Незаконне
розголошення лікарської таємниці", стаття 184
"Порушення права на безоплатну медичну допомогу").

Цивільний кодекс
України [118]

Закріплює низку важливих прав людини у сфері охорони
здоров’я, зокрема, право на охорону здоров’я (стаття 283),
медичну допомогу (стаття 284), медичну інформацію
(стаття 285), медичну таємницю (стаття 286).

Кодекс законів про
працю України [42]

Регулює норми праці й відпочинку, норми про охорону
праці (створення безпечних і нешкідливих умов праці,
видача молока і лікувально-профілактичного харчування,
обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій,
переведення на легшу роботу за станом здоров’я тощо). У
Кодексі також регламентуються особливості праці жінок,
визначено умови праці молоді й інше.
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Продовження табл. 2.1
Сімейний кодекс
України [103]

Встановлює шлюбний вік (стаття 22); визначає осіб, які не
можуть перебувати у шлюбі між собою (стаття 26);
гарантує державну охорону сім’ї, дитинства, материнства і
батьківства (стаття 5), закріплює обов’язок наречених
повідомити один одного про стан свого здоров’я (стаття
30) та інше

Бюджетний кодекс
України [13]

Є регулятором фінансових відносин у сфері охорони
здоров’я. Стаття 87 закріплює видатки, що здійснюються з
Державного бюджету (на первинну медико-санітарну,
амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу,
санітарно-реабілітаційну допомогу, та інші програми у
галузі охорони здоров’я). Видатки з місцевих бюджетів
визначені у статтях 89 та 90 Бюджетного кодексу, зокрема:
на амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу
(лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-
санітарні частини, пологові будинки, дільничні лікарні
тощо); програми медико-санітарної освіти, первинну
медичну допомогу і т. ін.

Основним спеціальним законодавчим актом у цій сфері, свого роду

"медичною конституцією" України, є Закон "Основи законодавства України

про охорону здоров’я" [65], який відображає державну політику у галузі

охорони здоров’я, визначає структуру права на охорону здоров’я й обов’язки

громадян, встановлює державні гарантії щодо юридичного захисту права на

охорону здоров’я, визначає політику світового співтовариства у сфері

охорони здоров’я, регулює питання проведення медичної експертизи,

закріплює гарантії охорони здоров’я матері і дитини, передбачає основи

правового статусу медичних і фармацевтичних працівників та інші питання у

цій сфері життєдіяльності тощо.



79

Зокрема, норми статті 6 зазначеного Закону встановлюють право особи

на охорону здоров’я, ураховують конституційні гарантії та міжнародні

стандарти. Ця стаття передбачає низку елементів права на охорону здоров’я:

– життєвий рівень;

– безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище;

– санітарно-епідемічне благополуччя;

– безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку;

– кваліфіковану медичну допомогу;

– достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я і

здоров’я населення, включаючи наявні і можливі фактори ризику та їх

ступінь, тощо [65].

Визначаючи правові, організаційні, економічні та соціальні засади

охорони здоров’я в Україні, зазначеним вище законом установлюють основні

принципи охорони здоров’я, серед яких – попереджувально-профілактичний

характер, комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до

охорони здоров’я, що є особливо важливим для громадського здоров’я.

Проте, зважаючи на ситуацію, що сьогодні склалася в галузі охорони

здоров’я, можна стверджувати, що зазначені вище правові норми набули

дещо декларативного характеру. Однією з ключових проблем вітчизняної

охорони здоров’я, є відсутність в Україні безпосередньо системи охорони

здоров’я, яка б належним чином функціонувала та розвивалася. Про це

говорить і відома дослідниця й практик в галузі охорони здоров’я Голова

комітету Верховної ради України з питань охорони здоров’я Ольга

Богомолець, а саме, що "системи охорони здоров’я в Україні, на жаль, не

існує. На державному рівні ми маємо лише систему надання медичної

допомоги за фактом захворювання…" [11].

Окремі напрями охорони здоров’я регулюються спеціальними

законами: з питань донорства, психічної допомоги, у сфері боротьби з

тютюнопалінням тощо. Крім того, варто відзначити, що Україна має досить

значний досвід запобігання інфекційним захворюванням і боротьби з ними, а
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також законодавчого регулювання відповідних відносин. Вони зокрема

врегульовані нормативно-правовими актами щодо захисту населення від

інфекційних хвороб, щодо забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення, щодо Загальнодержавної програми

імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб. Окремими

законами встановлюються засади протидії ВІЛ/СНІДу і туберкульозу.

Водночас законодавство з питань боротьби з інфекційними

захворюваннями потребує вдосконалення. Відзначається необхідність у його

приведенні відповідно до нині чинної редакції Міжнародних медико-

санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я, у реформуванні

системи екстреного реагування на спалахи карантинних інфекцій тощо.

Потребу в таких нормативних актах відчули під час пандемії, спричиненої

вірусом COVID-19, проте світовий досвід боротьби із зазначеною пандемією

вказав на недосконалість всієї міжнародної практики реагування на такі

катастрофічні явища, як ця пандемія. І це незважаючи на те, що ще у 2011 р.

з’явилася низка застережень як від науковців, так і від практиків медичної

сфери після пошесті світом епідемії А(Н1N1) [124].

З метою удосконалення діяльності закладів охорони здоров’я щодо

подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню, а також за

для оцінки професійного рівня лікарів та складності виконуваних робіт,

відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам проводиться

атестація лікарів (в т.ч. і у приватних медичних закладах). Положення про

порядок проведення атестації лікарів затверджено Наказом Міністерства

охорони здоров’я України від 19.12.1997 (із змінами) № 359 [97].

Законодавча і нормативно-правова база з питань охорони здоров’я в

Україні є досить потужною. Але, як відзначає І. Биля-Сабадаш, "в аспекті

інтенсифікації нормотворчої діяльності слід акцентувати увагу на тому, що

потрібно скорочувати до мінімуму кількість нормативно-правових актів з

одного й того ж питання; по можливості відбивати в єдиному укрупненому

акті основи правового регулювання певної сфери суспільних відносин;
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вносити всі подальші зміни та доповнення з того ж питання до тексту

основного нормативного правового акта, а не видавати нові самостійні акти,

які будуть тільки ускладнювати і захаращувати нормативно-правовий

матеріал. Постійне зростання нормативно-правових актів, що перетинаються

за предметом правового регулювання… порушує і послаблює системні

властивості законодавства" [9].

На недостатній впорядкованості правового поля наголошують і

В. Огнєв та І. Чухно, зазначаючи, що в Україні вже зроблені важливі кроки в

цьому напрямі,  проте наявні правові норми є занадто загальними й, по суті, є

лише основою для формування дієвого механізму управління системою

громадського здоров’я та системи громадського здоров’я в цілому [66].

Тож на сьогодні назріла гостра необхідність функціонування

вітчизняної системи охорони суспільного здоров’я в єдиному правовому

полі. І, на нашу думку, вкрай потрібна планомірна системна робота по

формуванню системоутворюючого документа, який би акумулював та

систематизував усі відносини розглянутої системи в цілому. Мова йде про

Кодекс "Про охорону здоров’я населення", створення якого могло б стати

головним завданням комітету Верховної Ради України з питань охорони

здоров’я.

Багато розвинених країн (Австрія, США, Франція, Італія, Іспанія тощо)

у своєму національному законодавстві про охорону здоров’я мають так звані

медичні чи лікарські кодекси, норми яких регулюють відносини між

медиками та їх пацієнтами, а також їх родичами, професійні відносини

медиків між собою, з адміністрацією установ охорони здоров’я і державних

органів та ін.

Крім того слід зауважити, що на даний час для державних установ

створені більш сприятливі умови функціонування та розвитку, ніж для

недержаних. Це, в першу чергу, стосується законодавчого регулювання

діяльності, дозвільної системи, переваг у ліцензуванні, акредитації та ін. Так,

приватні медичні заклади, наприклад, обмежені і в інших видах професійної
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діяльності – у використанні наркотичних засобів, видачі лікарняних листків,

наданні послуг "швидкої допомоги" та ін. При цьому, на приватні медичні

заклади "спрямована" вся бюрократична система контролю і регулювання.

Таким чином, функціонувати та розвиватись медичним закладам недержаної

форми власності принципово важче, оскільки вони не мають жодних пільг і

додаткових надходжень із бюджетів будь-яких рівнів (за винятком

комунальних), на відміну від державних структур.

Продовжуючи огляд нормативно-правового забезпечення

функціонування охорони здоров’я України в цілому, слід вказати, що крім

засадничих документів недержавний сектор керується ще низкою інших

норм.

Так, Господарський кодекс визначає основні засади господарювання в

Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі

організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами

господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками

відносин у сфері господарювання. Відповідно до статті 3, господарська

діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних

результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти

підприємництва – підприємцями. Господарська діяльність може

здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська

діяльність) [19].

Підприємницька діяльність, у тому числі і на ринку медичних послуг, в

Україні здійснюється згідно із Законом України "Про підприємництво"[96].

Утім, наприклад, надання паліативної допомоги населенню як вид

підприємницької діяльності залишається майже поза увагою нормотворців, і

лише пожежа у Харкові у будинку для літніх людей у січні 2021 р. (а була ще

у Києві у 2016 р.) змусила звернути увагу на це питання.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері

справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків

та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування,
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платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію

контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час

адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за порушення

податкового законодавства [70].

Крім того, для здійснення певних видів господарської діяльності

суб’єкти підприємницької діяльності мають отримати спеціальний дозвіл –

ліцензію. Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає

право на зайняття певним видом господарської діяльності, що, відповідно до

законодавства, підлягає обмеженню.

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської

діяльності", прийнятий Верховною Радою України 01 червня 2000 року,

визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню,

порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері

ліцензування, відповідальність суб’єктів господарювання та органів

ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

У межах нашого дослідження відповідно до цього Закону,

ліцензуванню підлягають:

– виробництво лікарських засобів;

– оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;

– медична практика.

Суб’єкти підприємницької діяльності мають проводити господарську

діяльність за обраним видом дотримуючись ліцензійних умов [94].

Слід також відзначити, що акредитація закладу охорони здоров’я є

одним із основних заходів державного контролю за якістю надання медико-

санітарної допомоги населенню, офіційне визнання статусу закладу на

наявність у ньому умов для надання певного виду лікувально-профілактичної

допомоги, відповідних умов і послуг на певному рівні. Відповідність таким

умовам дозволяє присудити певну категорію лікувально-профілактичному

закладу, яка затверджує:

– надійність у виконанні стандартів;
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– відповідність встановленим критеріям;

– гарантії високої якості медичної допомоги.

Акредитація закладу охорони здоров’я проводиться згідно з

Постановою Кабінету Міністрів від 15 липня 1997 р. за № 765 "Про

затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я".

Акредитації підлягають незалежно від форми власності усі заклади охорони

здоров’я. Акредитація проводиться один раз на три роки [91].

Крім того, засади рекламної діяльності в Україні, в тому числі реклама

лікарських засобів, регламентуються Законом України "Про рекламу" та

інших нормативних актів, які регулюють відносини у сфері реклами. У

розділі III цього закону визначено особливості рекламування лікарських

засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і

реабілітації [95].

Окремої уваги зараз потребують процеси нормативно-правового

врегулювання розпочатої реформи медицини в Україні. Сьогодні дослідники

та практичні фахівці переконані, що за своєю суттю, вона спрямована

скоріше не на покращення якості надання послуг та допомоги, а на зміну

системи фінансування (передача фінансування закладів недержавної форми

власності на місця). Особливо це стосується теми практичних аспектів

автономізації закладів охорони здоров’я. Так, відповідно до Постанови

Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 391 "Про затвердження вимог

до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними

розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне

обслуговування населення", найпершими обов’язковими умовами, які

повинні виконати заклади охорони здоров’я для укладання договорів з

Національною службою охорони здоров’я України та переходу на нову

систему фінансування медичного закладу є такі:

– отримання статусу комунального некомерційного підприємства,
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– наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з

медичної практики та інших дозвільних документів, передбачених

законом [87].

Завершивши процес автономізації закладу охорони здоров’я, тобто

змінивши організаційно-правову форму господарювання з комунальної

організації (закладу, установи) – бюджетної установи на комунальне

некомерційне підприємство, керівники цих закладів повинні в строк, що не

перевищує трьох місяців, отримати нову ліцензію [85]. Для керівників

учорашніх державних медичних закладів, здебільшого головних лікарів, а

також для новостворених об’єднаних територіальних громад ці завдання

виявляються надскладними з багатьох причин, що дуже уповільнює, а часом

унеможливлює реалізацію медичної реформи.

Підсумовуючи слід зазначити, що законодавча база у сфері охорони

здоров’я більшою мірою створювалася за часів, коли недержавний її сектор

знаходився на стадії становлення. Наявні нормативно-правові акти не

перешкоджають діяльності недержавних медичних закладів, але й не

сприяють розвитку приватної медицини в Україні. На сьогодні недержавні

лікувальні заклади фактично можуть надавати всі види медичної допомоги та

послуг на рівні з лікувальними закладами державної форми власності (за

винятком обмежень у використанні наркотичних засобів, видачі лікарняних

листків та ін.). Отже, для розвитку зазначеного сектора у сфері охорони

здоров’я необхідно вдосконалення нормативно-правових документів, перш за

все тих, які регламентують діяльність приватних закладів (це стосується

реалізації норм Закону України "Про державно-приватне партнерство"), а

також регулюють процеси зміни організаційно-правових форм

господарювання комунальних закладів. У перспективі можливо розглянути

регулювання ще такого виду недержавних закладів з надання медичних

послуг, як благодійні фонди та структури. Досвід таких організації наявний у

світі, він також перебирає на себе відповідні завдання щодо надання деяких

безоплатних послуг та обслуговує певний сегмент населення.
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Звісно зазначені вище проблеми не вичерпують перелік питань, які

доведеться врегулювати для належного функціонування недержавного

сектора охорони суспільного здоров’я в Україні. Це стосується і

реформування комунальних закладів, і норм, які регулюють підготовку

менеджерів у галузі охорони здоров’я, більш детальний аналіз яких буде

представлений у підрозділах 2.3., 3.3.

2.2 Тенденції розвитку елементів недержавного сектора системи охорони

суспільного здоров’я

Ситуація в зовнішньому середовищі та внутрішній стан людини

породжують певний спектр потреб і приводять до формування системи

відповідних пропозицій по задоволенню цих потреб. У загальному розумінні

науковці виділяють три групи основних потреб людини й потреб, пов’язаних

з необхідністю придбання товарів і послуг:

– потреба жити;

– потреба бути здоровим;

– потреба, яка характеризується бажанням досягнення найвищого

ступеня "якості життя" [23].

Упровадження ринкових відносин у соціальну сферу для задоволення

зазначених вище та інших потреб є непростим завданням, тому й потребує

необхідності наукового обґрунтування особливостей управлінської

діяльності на ринку послуг, особливо медичних. Послуги ринку галузі

охорони здоров’я належать до найбільш затребуваних у суспільстві, оскільки

пов’язані з охороною і підтриманням найважливіших цінностей людини –

життя та здоров’я.

У медичному бізнесі термін "ринок" використовується для визначення

групи споживачів, об’єднаних за спільною ознакою й розподілений на кілька

взаємопов’язаних ринків: медичних послуг, лікарських препаратів, предметів

та послуг у галузі санітарії та гігієни, нетрадиційних методів лікування та
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оздоровлення, медичної техніки, медичних технологій, медичного

страхування, наукових медичних ідей, праці медичного персоналу, освітніх

послуг у галузі охорони здоров’я [4]. До такого переліку, на нашу думку,

треба додати й ринок наукових ідей у медичній галузі, й ринок медичного

страхування та ін.

Отже, ринок галузі охорони здоров’я являє собою сукупність наявних

та потенційних товарів та послуг, спрямованих на захист і відновлення

здоров’я (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Структура ринку галузі охорони здоров’я

У рамках предмета нашого дослідження більш детально розглянемо

характеристику такого сегменту ринку галузі охорони здоров’я як ринок

медичних послуг, а точніше недержавний ринок медичних послуг на

прикладі функціонування закладів приватної форми власності.

Важко знайти людину, яка б жодного разу в житті не скористалася

медичною допомогою чи послугою. Важливим для подальшого аналізу є

з’ясування співвідношення понять "медична допомога" і "медична послуга".
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Так, у маркетингових системах охорони здоров’я в Україні немає такого

поняття, як медична допомога, а існує елемент ринку – медична послуга.

Медична допомога – категорія неринкових відносин лікаря і пацієнта. Згідно

з Конституцією України медична допомога надається кожному громадянину

країни безкоштовно в мережі державних та комунальних закладів охорони

здоров’я. Відповідно до законодавства України в закладах охорони здоров’я

недержавної форми власності невідкладну медичну допомогу надають

безкоштовно. З іншого боку, у сучасному цивілізованому суспільстві медичні

послуги, спрямовані на задоволення потреб підвищення "якості життя",

характеризуються високоекономічним ступенем рентабельності.

Приватні заклади охорони здоров’я, як уже зазначалось у попередніх

підрозділах, можуть функціонувати в будь-якій господарській формі,

передбаченій чинним законодавством для підприємницької діяльності, при

дотриманні ліцензійних вимог, що стосуються надання медичних послуг.

Сьогодні у галузі охорони здоров’я діяльність таких закладів здебільшого

пов’язана з наданням послуг, які представлені на рисунку 2.2.

Рис. 2.2. Медичні послуги, які надаються приватними медичними

закладами

 Медичні заклади приватної форми власності

стоматологічні послуги

косметологічні послуги

гінекологічні та андрологічні послуги

лабораторна діагностика

функціональна діагностика

наркологічні послуги

ортопедичні послуги

паліативна допомога

послуги нетрадиційної медицини тощо
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Ринок медичних послуг – це розгалужена мережа зав’язків між його

окремими елементами. Природа медичних послуг така, що їх важко

аналізувати, а оцінка їх якості значною мірою залежить від того, хто і на

підставі яких критеріїв проводить цю оцінку. На ринку медичних послуг

присутні три суб’єкти, які мають ключове значення для системи медичної

допомоги: пацієнт (суб’єкт, що споживає медичні послуги), медичний

заклад (суб’єкт, що надає медичні послуги) і платник (суб’єкт, що фінансує

медичні послуги [119]. Це спрощений поділ, оскільки функції платника,

медичного закладу і пацієнта переплітаються та поєднуються, оскільки на

практиці найчастіше пацієнт є водночас і платником послуг (якщо

самостійно покриває вартість наданих йому медичних послуг). Основною

метою комерційного закладу охорони здоров’я є отримання прибутку.

Разом з тим, специфічною рисою ринку медичних послуг є його

соціальна спрямованість, за якої збільшення прибутку в жодному разі не

може бути пріоритетом при наданні кваліфікованих медичних послуг. Тобто,

результат медичної послуги повинен бути спрямований в першу чергу не на

створення матеріального блага, а на отримання пацієнтом певного

конкретного корисного ефекту. Особливості ринку медичних послуг також

полягають у специфічності праці медичних працівників, коли збереження

життя пацієнта, гуманітарна місія охорони здоров’я і етична сторона

лікарської діяльності набагато переважають економічну доцільність і

рентабельність медичної діяльності [5].

Отже, медична діяльність передбачає послугу, в основу якої покладено

ефект збереження та зміцнення здоров’я. Такий різновид послуг обмежений у

транспортуванні, оскільки, наприклад, хірургічні операції практично не

виконуються вдома, а інші (ін’єкції, маніпуляції, консультування тощо)

можуть бути виконані й на виїзді. Тому специфіка ринку надання медичних

послуг накладає відбиток на цей різновид бізнесу. У цьому контексті можна

виокремити особливості системи охорони здоров’я: по-перше, надання

багатьох різновидів медичної допомоги потребує великих первинних витрат
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та наявності стартового капіталу і, по-друге, попит на цьому ринку може

активно стимулювати появу нових спеціалістів і псевдофахівців. Це слугує

аргументацією істотного прагнення учасників ринку щодо мінімізації появи

нових суб’єктів, підняття цін і максимізації прибутків [120].

Хоча ринок недержавних медичних послуг почав розвиватися ще в 90-х

роках минулого сторіччя, однак своєї активності він досяг лише в 2000-2010х

роках, коли був пік появи й розвитку нових приватних клінік, лабораторій,

лікувально-курортних установ тощо.

Так, наприклад, у Києві на початку 90-х років минулого століття було

тільки дві приватні клініки, а зараз тільки багатопрофільних більше сорока.

Якщо ж взяти стоматологію, то сьогодні відсоток приватних послуг тут

складає 60 %. Кількість багатопрофільних клінік складає близько 5 % від

загальної кількості медичних закладів [53].

Разом з тим, на думку експертів, приватним медичним закладам поки

ще не належить домінуюча роль в наданні медичних послуг. Приблизний

обсяг приватної медицини в Україні становить 10-12 %, що в 5-6 разів

менше, ніж у розвинених європейських країнах.

Більшість українців сьогодні звертаються до державних медичних

установ або за звичкою, або, що найчастіше, не мають можливості оплатити

послуги приватної медицини. Крім того, на це впливає фізична доступність

приватних клінік. Основна їх частина розташована у великих містах (крім

стоматологічних кабінетів, які є найбільш поширеним видом приватної

медичної практики і охоплюють навіть невеликі населені пункти).

Однак популярність та кількість звернень саме до приватних закладів

все ж зростає. Про це говорять цифри – ще в 2012 році частка приватної

медицини в Україні становила всього 1 % вітчизняного ринку, а сьогодні ми

вже маємо високі темпи її зростання (10-15 %). Та й категорії населення, що

обирають приватну медицину, теж досить різні. На нашу думку, така

ситуація зумовлена низкою факторів:
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– незадовільна якість медичних послуг, що надаються державними

медичними установами – є головним поштовхом до розвитку приватних

медичних закладів у нашій країні;

– необхідність звернення до вузькоспеціалізованих фахівців через брак

кваліфікованих спеціалістів та недоступність таких консультацій в

державних лікувальних установах (незручне розташування та/або графік

роботи, необхідність очікування тощо);

– монопольне володіння деякими приватними медичними закладами

унікальними методиками лікування і високоякісною апаратурою,

забезпечити які можливо лише шляхом приватних інвестицій;

– якість, доступність сучасної діагностики та ін.

Оскільки більшість державних та муніципальних медичних закладів не

можуть обслуговувати дороге діагностичне обладнання та не мають коштів

відрядити спеціалістів на навчання, основна частина комп’ютерних та

магнітно-резонансних томографій виконується у приватних закладах.

Аналогічна ситуація і з діагностичними лабораторіями – приватні

всеукраїнські та регіональні мережі лабораторій вже давно стали

альтернативою черг в державних поліклініках. Крім того, при необхідності є

можливість провести діагностику, користуючись послугою "забір матеріалу

вдома". Та й не останню роль відіграє той факт, що результати діагностики

можна отримати on-line;

– багато приватних клінік мають систему лояльності для пільгових

категорій населення, що дає можливість навіть пенсіонерам звертатися до

послуг приватних медичних закладів. Крім того, приватні клініки

пропонують знижки на звернення вдруге та інші пільги й акції;

– не останню роль у зростанні популярності приватних медичних

закладів відіграє й інтенсивне використання ними реклами та наявність вдало

розроблених, зручних у використанні сайтів, де можна знайти всю необхідну

інформацію: про відповідний медичний заклад, про послуги, які надаються,

про лікарів, які здійснюють ці послуги та ін.
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Обсяг ринку приватних медичних послуг залежить від появи нових

лікарень і збільшення цін на медичні послуги. Тому економічна криза 2014-

2015 років, обумовлена ситуацією, що склалася в Україні, стала причиною

стримування розвитку цього ринку. У грошовому (доларовому) еквіваленті

відзначається скорочення даного сегмента. Через наявність тіньових

механізмів оплати послуг як в державному, так і в приватному секторі (в

деяких приватних медичних кабінетах розрахунки ведуться також готівкою

без чека), сьогодні складно дати точні статистичні дані про фінансовий обсяг

українського ринку приватних медичних послуг. У таблиці 2.2 представлено

обсяг ринку медичних послуг в 2015-2018 рр. (за данними Державної служби

статистики України) [25].

Таблиця 2.2

Обсяги ринку медичних послуг в період з 2015 по 2018 рр., млрд. грн.

Рік/джерело
фінансування

Державний
сектор

Приватний
сектор

Пряма оплата
домогосподарств

2015 69,23 9,36 33,68
2016 69,96 11,07 35,09
2017 95,25 13,06 36,49
2018 111,55 15,41 37,95

За роки роботи приватних медичних закладів деякі з них стали

очевидними лідерами ринку, їхні прибутки вимірюються десятками, а то й

сотнями мільйонів гривень. Беззаперечним лідером за цим показником стало

ТОВ "Сінево Україна", дохід якого за 2016 рік перевищив 800 млн грн. До

першої трійки потрапили також компанії ТОВ "Медікс-рей Інтернешнл

Груп" (Лікарня ізраїльської онкології "LISOD") та ТОВ "Медичний центр

"МЕДІКАЛ" (Медичний центр "INTO-SANA").

Цікаво, що компанії-лідери отримали такі доходи, маючи на сьогодні

критично різну кількість закладів в Україні. Наприклад, медичних

лабораторій "Сінево" наразі в різних регіонах нашої країни налічується
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понад дві сотні. А от лікарня ізраїльської онкології "LISOD" значні кошти

отримала лише з одного закладу в Київській області. Інші лабораторії, що

потрапили до переліку, нині налічують 50-70 окремих відділень. Клініки

також мають від 1 до 10 закладів по всій країні. А лікувально-оздоровчі

установи, що потрапили до цього рейтингу, складаються з 4 – 11 об’єктів.

Лідери ринку недержавних медичних послуг в Україні станом на кінець

2016 року представлені в таблиці 2.3 [49].

Таблиця 2.3

Лідери ринку недержавних медичних послуг в Україні

№ Назва приватного медичного
закладу

Кількість відділень по
Україні

Дохід у 2016 році,
грн

1. ТОВ "СІНЕВО УКРАЇНА" та
ТОВ "СІНЕВО СХІД"

221 заклад у 76 населених
пунктах

950,0 млн –
1 млрд

2. ТОВ "МЕДІКС-РЕЙ
ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП"

1 заклад в Київській області 350,0 – 400,0 млн

3. ТОВ "Медичний центр
"МЕДІКАЛ"

10 закладів у м. Київ та
Одеській області

250,0 – 300,0 млн

4. ТОВ "ІСІДА-IVF" 4 заклади у м. Київ 250,0 – 300,0 млн
5. ТОВ "МЛ "ДІЛА" 74 заклади в 27 населених

пунктах
250,0 – 300,0 млн

6. ПрАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" 4 заклади у м. Миргород 150,0 – 200,0 млн
7. ТОВ "НЕОМЕД 2007" 5 закладів у містах Київ,

Житомир, Львів
150,0 – 200,0 млн

8. ТОВ "БОРІС" 2 заклади у м. Київ 150,0 – 200,0 млн
9. ТОВ "КАПІТАЛ" 1 заклад у м. Київ 150,0 – 200,0 млн
10. ТОВ "Клініка репродуктивної

медицини "НАДІЯ"
1 заклад у м. Київ 100,0 – 150,0 млн

11. ТОВ "Незалежна лабораторія
ІНВІТРО"

58 закладів у 27 населених
пунктах

100,0 – 150,0 млн

12. ПП "Медичний центр
"ІНТЕРСОНО"

2 заклади у містах Львів та
Ужгород

100,0 – 150,0 млн

13. ТОВ "Медичний центр
"ДОБРОБУТ ПОЛІКЛІНІКА"

10 закладів у м. Київ 100,0 – 150,0 млн

14. ТОВ "ДІМ МЕДИЦИНИ" 2 заклади у м. Одеса 100,0 – 150,0 млн
15. Доч.підпр. "МОРШИНКУРОРТ" 5 закладів у м. Моршин 95,0 – 100,0 млн
16. ТОВ "Медична клініка

"ІННОВАЦІЯ"
2 заклади у Київській
області

90,0 – 95,0 млн

17. ТОВ "СМАРТЛАБ" 63 заклади у 17 населених
пунктах

85,0 – 90,0 млн

18. ПрАТ "ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ" 11 закладів у м. Трускавець 80,0 – 85,0 млн
19. ПП "Клініка МЕДІКОМ" 4 заклади у м. Київ 80,0 – 85,0 млн
20. ТОВ ""Медичний центр Святої

Параскеви"
4 заклади у містах Київ та
Львів

80,0 – 85,0 млн
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Складання такого рейтингу стало можливим у 2016 році завдяки

проєкту компанії Pro-Consulting, в рамках якого експерти медичних

страхових компаній його уклали, виходячи з таких критеріїв, як: доступність,

вартість, якість, рівень сервісу, співвідношення "ціна-якість", наявність

комплексу медичних послуг. Слід відзначити, що сьогодні ситуація на ринку

приватних медичних послуг дещо змінилася, лідером сьогодні є клініки

"Добробут" і "Medikom" [58]. Разом з тим, загальний список лідерів

залишається майже без змін.

Велика угода з придбання клініки "Борис", яка укладена в 2019 р., в

перспективі дозволить посилити позиції приватних медичних центрів.

Питому вагу на ринку медичної галузі має й фармацевтична промисловість.

У суспільстві поширена навіть думка, що на ліках заробляють більше, ніж від

продажу наркотиків.

Дійсно, більшість великих клінік знаходиться в столиці та мають філії в

інших великих містах України. У той же час є компанії, які спочатку

відкрилися в іншому регіоні (наприклад, у Львові "Медичний Центр Святої

Параскеви"), а сьогодні вже мають заклади і в Києві. Загалом карта, на якій

відображена регіональна присутність лідерів ринку приватної медицини,

практично заповнена позначками медичних лабораторій. Вони мають досить

розвинену мережу та присутні практично в кожній області, що і забезпечує

їм місця в переліку закладів з найвищими показниками доходу.

Загалом до списку лідерів потрапили медичні заклади різної

спеціалізації. Тут представлено 8 широкопрофільних медичних заклади,

4 медичні лабораторії, 3 курортних заклади, 3 клініки репродуктивного

здоров’я та 2 онкоклініки. Це говорить про те, що українці звертаються до

закладів приватної медицини в різних ситуаціях – як за для відвідування

звичайних лікарів, проведення діагностики, реабілітаційного чи

профілактичного санаторно-курортного лікування, так і для вирішення більш

складних питань, зокрема – в онкології та репродуктивній медицині.
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Щодо ситуації в медичній сфері міста Харків, то вона типова для

великих промислових міст України. Приватні клініки Харкова

сконцентровані в місцях з найбільшою щільністю платоспроможного

населення і розвиненою транспортною інфраструктурою. Такими районами

міста є Шевченківський, Московський і Київський. Перспективними для

розміщення нових недержавних медичних установ, на нашу думку, є райони,

які сьогодні активно забудовуються, а саме: Холодногірский, Основ’янський

та Індустріальний. Тобто, потреба в якісній медицині зростає зі збільшенням

заселеності. Та й вартість оренди в названих районах сьогодні порівняно

низька. Промислові ж райони, такі як Новобаварський та Немишлянський,

найменш придатні для приватних клінік. Тут розміщуються в основному

лабораторії для забору аналізів.

У таблиці 2.4 представлена структура приватних медичних установ за

районами Харкова станом на кінець 2018 р. (відповідно до оцінки Pro-

Consulting за даними операторів ринку) [32].

Таблиця 2.4

Структура приватних медичних установ за районами Харкова
на кінець 2018 р.

Райони міста Харкова Кількість приватних клінік
в районі

Кількість лабораторій в
районі

Індустріальний 1 7
Київський 41 14
Московський 19 15
Немишлянський 5 3
Новобаварський 0 6
Основ'янський 11 4
Слобідський 16 12
Холодногірський 10 4
Шевченківський 38 22

Узагальнивши ці та інші дані, можна стверджувати про збільшення в

Харківській області попиту на медичні послуги і наявність перспектив для

створення нових приватних медичних установ, хоча ці перспективи

зумовлені не найкращими умовами. По-перше, з початком військових дій в
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Луганській і Донецькій областях та, як наслідок, появою переселенців з

районів проведення АТО (нині – ООС) зріс попит на медичні послуги. По-

друге, підвищена щільність населення і забрудненість повітря сприяють

виникненню і поширенню різних хвороб (особливо, органів дихання,

серцево-судинної системи, онкозахворювання). По-третє, зменшення

останнім часом у Харківській області кількості державних лікарень, а також

передача частини ліжкового фонду для хворих на COVID-19  призвели до

зниження забезпеченості населення лікарняними ліжками.

Отже, ці та інші фактори впливають на розширення ринку й

затребуваність медичних послуг, які надають приватні медичні заклади. І

така тенденція простежується й до сьогодні. Так, згідно з даними

Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної

статистики, на кінець першого кварталу 2021 року загальну медичну

допомогу в Харкові надають:

– 150 приватних юридичних осіб, які надають допомогу

у 191 лікувально профілактичному закладі;

– 221 фізична особа-підприємець, що надають медичну допомогу за

223 адресами.

Стоматологічну допомогу надають:

– 97 приватних юридичних осіб, які надають допомогу

у 121 стоматологічній клініці;

– 619 фізичних осіб- підприємців.

З 1 липня 2018 року в Україні почався один із найважливіших етапів

медичної реформи, який характеризується таким:

– по-перше, від цього часу починає діяти затверджений Міністерством

охорони здоров’я список послуг, які надаватимуться пацієнтам як первинна

допомога;
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– по-друге, медичні установи, що уклали угоди з Національною

службою здоров’я України (далі – НСЗУ), фінансуються за новим

принципом – "гроші за кожного пацієнта".

Слід відзначити, що в Харкові НСЗУ підписала договори не лише з

державними закладами первинної допомоги, а і з деякими приватними. Серед

них – заводська поліклініка, приватні клініки та навіть лікарі-ФОПи.

Приватні медичні заклади підписали такі ж договори з НСЗУ, що й

комунальні медичні заклади. Незалежно від форми власності заклади

працюють за однаковими тарифами і вимогами до ліцензій, спеціалістів,

оснащення та стандартів надання сервісу і послуг. Пацієнти, які підписали

декларації з лікарями приватних закладів, повинні отримувати повний

перелік послуг первинної медичної допомоги безоплатно (як це й зазначено у

Конституції України), адже за них платить НСЗУ. Приватні заклади

отримують оплату за послуги від НСЗУ тільки за пацієнтів, які підписали

декларації з лікарями цих закладів. Таким чином, уперше українці зможуть

отримувати послуги первинної медичної допомоги за кошти з державного

бюджету у приватних медичних установах.

Перші приватні заклади, які почали надавати первинну медичну

допомогу пацієнтам за державні кошти такі:

· ПАТ "Завод Південкабель", м. Харків;

· ПАТ "Перша приватна клініка", м. Житомир;

· ТОВ "Медико-санітарна частина "Медичний Центр "Богдан"",

Херсонська область, м. Нова Каховка;

· ТОВ "Ілайа Фемелі", м. Київ;

· ТОВ Науково-виробниче підприємство "Медицинські системи і

технології", м. Дніпро;

· ТОВ "Мій лікар", Сумська область, м. Кролевець;

· ФОП Маланчик Ігор Анатолійович, Донецька область,

м. Мирноград;

· ФОП Пивовар Ярослав Віталійович, м. Київ;
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· ФОП Рондяк Олександра Зіновіївна, Львівська область, с. Слобідка;

· ФОП Сергєєв Сергій Олександрович, Кіровоградська область,

м. Світловодськ;

· ФОП Дяченко Роман Ігорович, Черкаська область, м. Христинівка;

· ТОВ "Бершадська центральна аптека", Вінницька область,

м. Бершадь [121].

Тож, сподіваємося, що медична реформа, яка триває в Україні, з часом

внесе свої корективи в роботу більшості закладів ринку, і не лише

державних.

Представники експертного середовища, як науковці так і практики,

розділилися в думках щодо найближчих перспектив приватної медицини в

контексті реформи. Одні вважають, що, як альтернатива державній медицині,

зараз можуть створитися нові приватні медичні заклади, або у вже існуючих

мереж виникнуть відгалуження з досить низьким прайсом на послуги. Тобто

можна передбачити зростання мереж медичних центрів, доступних більшості

жителів України, які за рахунок великого обороту і масовості клієнтів,

можуть отримати хорошу рентабельність.

Інші експерти наголошують на ще одному варіанті розвитку подій. Уже

сьогодні далекоглядні керівники державних медичних установ починають

міркувати з точки зору ведення бізнесу й цінувати кожного клієнта, який

звернувся до них. У такому випадку вони зможуть переорієнтувати частину

потоку пацієнтів на отримання послуг від приватних медичних закладів.

Оскільки вже не має прив’язки до місця реєстрації пацієнта і в них з’явилася

можливість звертатися до будь-якої державної клініки без додаткових

"внесків", то вони віддадуть перевагу саме найкращим із них. Та це все за

умови забезпечення належного сервісу надання медичних послуг (прийом за

попереднім записом, відсутність величезних черг, якість та доступність

медичних послуг тощо). При такому розвитку подій приватним клінікам

доведеться напружитися в боротьбі за клієнта. І це добре, бо тільки в

конкуренції народжується кришталево чиста якісна медична послуга.



99

З огляду на те, що медична реформа в Україні реалізувала лише

перший етап, до кінця не зрозуміло, якими можуть бути наслідки цієї

реформи для закладів охорони здоров’я як державної, так і недержавної форм

власності.

У якості висновку можна зазначити, що ринок приватних медичних

послуг в Україні розвивається зі змішаними тенденціями, проте навіть у

несприятливі часи, рентабельність приватних медичних послуг досить

висока. На відміну від державних та комунальних, приватні компанії

конкурують один з одним, що приводить до постійного підвищення

внутрішньої ефективності та впровадження інновацій.

Основною проблемою розвитку ринку приватних медичних послуг є

високий рівень початкових інвестицій у відкриття закладу. Застосування

нових технологій (біотехнологій), якісний менеджмент, якісний сервіс,

висококваліфікований персонал, вдало розроблені сайти та інтенсивне

використання реклами – все це дозволяє прогнозувати подальший активний

розвиток приватних медичних закладів в майбутньому. Крім того, активний

розвиток ринку медичних послуг можливий за умов подолання кризових та

інших негативних явищ в економіці країни. Науковці доводять, що у разі

відсутності перешкод для розвитку приватної медицини, можна припустити,

що ці кошти вийдуть із тіні й держава лише у вигляді податків зможе

одержати майже 800 млн. грн на рік. Зокрема, подальший розвиток

приватного сектора ринку медичних послуг України багато в чому залежить

від динаміки зростання доходів населення.

Значно пожвавити ринок медичних послуг може успішне завершення

розпочатої в Україні медичної реформи. У результаті повинно бути створене

конкурентне середовище, в якому зможуть гармонійно розвиватися медичні

установи та заклади різних форм власності. Завдяки принципу "гроші ходять

за пацієнтом" у медиків збільшиться зацікавленість у підвищенні якості своєї

роботи.
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У підрозділі більш детально розглянуті переваги та особливості

приватних закладів, питома яких у недержавному секторі охорони

суспільного здоров’я найбільша. Це дасть змогу визначити та вдосконалити

механізми публічного управління сектором у цілому.

Так, об’єктивна необхідність розвитку приватних закладів недержавного

сектора охорони суспільного здоров’я зумовлена низкою причин та переваг.

Серед основних можна виділити:

− високий рівень матеріального і технічного забезпечення лікарсько-

профілактичних закладів;

− використання сучасних матеріалів та передових технологій;

− надання гарантії якості на всі види медичної допомоги та послуг;

− наявність контролю за якістю лікування пацієнтів,

− найкращі умови лікування та перебування як на стаціонарному, так і

амбулаторному лікуванні, сервіс, що орієнтований на клієнта;

−  гнучкість в питаннях щодо підходів у лікуванні та нагляді,

−  широкий вибір альтернатив у лікарському, інструментальному та

фармацевтичному забезпеченні пацієнтів;

−  можливість придбання матеріалів та систем іноземних

виробників (штучні суглоби, стоматологічні імпланти та ін.);

−  надання послуг населенню, які не в змозі забезпечити державні та

комунальні заклади охорони здоров’я (забір аналізів удома, кур’єрська

доставка результатів досліджень, перенесення даних на цифрові носії,

забезпечення трансферу пацієнта у заклад та додому, інше).

Переваги мають й підходи до організації та управління такими

закладами, серед яких:

– гнучкість та оперативність у схваленні рішень;

– ініціативність, індивідуальна відповідальність;

– можливість залучення висококваліфікованих фахівців за рахунок

гнучких підходів до встановлення заробітної плати, системи бонусів, умов

праці та ін.;
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– можливість керівника закладу (підприємця) самостійно без додаткових

погоджень вирішувати питання придбання медичного оснащення та

матеріалів, лікарських засобів;

– можливість вільного та оперативного розпорядження коштами

відповідно до реальної потреби та ін.

Варто також зазначити, що функціонування недержавного сектора

охорони суспільного здоров’я надає державі додаткові переваги, оскільки

така альтернатива може значно зменшити витрати з держбюджету.

Прикладом може слугувати аналіз результативності роботи закладів

недержавного сектора (лабораторій) з початку пандемії коронавірусу у

Харківській області. Слід відзначити, що така ситуація відстежується в усіх

без винятку регіонах України.

За даними Харківського обласного лабораторного центру МОЗ

України, за період з 18.03.2020 по 03.11.2020 в Харківській області було

зроблено 179 360 досліджень на SARS Cov 2, на наявність COVID-19 тільки

методом реал тайм ПЛР (обстеження антитіл у крові методом

імуноферментного аналізу тут не враховується). З них: Обласним

лабораторним центром – 94 471, лабораторіями комунальних лікувальних

установ – 24 974, приватними лабораторіями Харківської області – 59 915,

що становить 33,4 % від усіх виконаних досліджень [117]. У загальному

вигляді представлено на рисунку 1.4.

94471

24974

59915

Обласний центр

Лабораторії
комунальних
лікувальних
закладів
Приватні
лабораторії

Рис. 2.3. Питома вага досліджень на SARS Cov 2 (на наявність COVID-

19) методом реал тайм ПЛР.



102

Термін виконання досліджень лабораторним центром під час осіннього

сплеску захворюваності становив 5 – 14 днів. Термін виконання ПЛР аналізів

у приватних лабораторіях коливається від 8 до 72 годин з моменту забору

матеріалу. Отже, виконання аналізів громадян, які прибули в Україну із-за

кордону, для зняття з карантину ("Дій вдома") або виїздили за кордон, змогли

забезпечити тільки приватні лабораторії. Здати аналізи у сімейного лікаря, на

безоплатній основі, можливо тільки в чітко регламентованих

випадках (первинна симптоматика і контактні в осередку). У всіх інших

випадках держава не дає можливості обстежитися за кошти бюджету. Тому

громадяни, які бажають обстежуватися через підозру на коронавірус, що

виїжджають за кордон і ті, що знаходяться на самоізоляції, які приїздять із-за

кордону, які перехворіли, бажаючі визначити ступінь своєї небезпеки для

оточуючих (при виході на роботу) можуть проходити обстеження тільки в

приватних лабораторіях. Якби приватні лабораторії не взяли участі в

обстеженні громадян на коронавірус, вони були б повністю позбавлені такої

можливості в перерахованих вище ситуаціях.

Вартість ПЛР досліджень в приватних лабораторіях Харківської області

складає 1400 – 1980 грн. Відповідно, приблизна сума, сплачена громадянами,

які проживають в Харківській області, за ПЛР-дослідження на COVID-19 з

особистих коштів і коштів підприємств становить близько 104 851 250 грн.

Це сума, яку не витратив Державний бюджет на забезпечення потреби

громадян в Харківській області в лабораторній діагностиці COVID-19.

Приватні лабораторії за власні кошти, а також за кошти власників і

інвесторів закуповують обладнання, реактиви, витратні матеріали, засоби

захисту, засоби знезараження та послуги з утилізації відпрацьованого і

потенційно зараженого матеріалу, а також створюють нові робочі місця,

виплачують преміальні за роботу в умовах підвищеного інфекційного ризику.

Це продукує збільшення ВВП і формує додатковий потік коштів до
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Державного бюджету, за допомогою сплати податків і зборів, якого не було

б, якби приватні лабораторії не взяли участь в діагностиці COVID-19.

Попри все, зазначене вище, поки що державні установи мають безліч

переваг перед недержавними. Це, в першу чергу, стосується законодавства,

дозвільної системи, переваг в ліцензуванні, акредитації та ін. приватні заклади,

наприклад, також обмежені й в інших видах професійної діяльності – у

використанні наркотичних засобів, видачі лікарняних листків, наданні послуг

"швидкої допомоги" та ін. При цьому на приватні заклади спрямована вся

бюрократична система контролю і регулювання. Таким чином,

функціонувати та розвиватись приватним закладам принципово важче,

оскільки вони не мають жодних пільг і додаткових надходжень з різного

роду бюджетів (державного чи місцевого), на відміну від державних та

комунальних підприємств.

Звісно, зважаючи на специфіку послуг, які надають зазначені установи,

немає необхідності доводити виправданість державного втручання та

регулювання їх діяльності. Проте сьогодні у світлі сучасних управлінських

реформ слід досліджувати питання не суто державного, а саме публічного

управління цією сферою, де суб’єктами такого управління виступають як

державні структури, так і представники громадського та бізнесового

секторів. Як стверджують автори колективної монографії "Панорама охорони

здоров’я населення України", розвиток підприємництва у сфері охорони

здоров’я слід розглядати як позитивне явище для галузі охорони здоров’я та

для країни загалом. Однак необхідною умовою такого розвитку є контроль за

ціновою політикою на формування вартості медичних послуг, а також

дотримання державою гарантій щодо надання медичної допомоги групам

населення, котрі самостійно не можуть її оплачувати [64].

Цілком підтримуємо авторів представленої вище монографії щодо змін у

підходах до управління недержаним сектором охорони суспільного здоров’я.

До основних функціональних елементів публічного управління розвитком

цієї сфери послуг слід віднести: правове регулювання; адміністративне
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регулювання; державне програмування; індикативне планування; державне

підприємництво; фінансово-бюджетне регулювання; грошово-кредитне

регулювання; державне регулювання цін і тарифів; соціальну політику і

соціальний захист населення при наданні послуг; структурно-інвестиційну

політику і державне регулювання інноваційної діяльності у сфері послуг;

економічну політику і регулювання природоохоронної діяльності в процесі

надання послуг; підтримку конкуренції та контроль за монопольними

утвореннями та інше.

Таким чином, органи публічного управління зможуть зняти з себе

тактичні питання і зосередитися на головному – стратегічному плануванні

розвитку охорони суспільного здоров’я в цілому, регулюванні ринку галузі

шляхом створення правил для всіх суб’єктів і контролі за виконанням цих

правил для максимального забезпечення гарантованих Конституцією прав

громадян.

Стосовно тенденцій розвитку інших елементів недержавного сектора

слід заначити таке: комунальний сегмент перебуває на етапі реформування й

потребує з боку публічної влади особливих підходів до управління

зазначеними процесами й розробки стратегії подальшого розвитку (більш

детально пропозиції автора будуть представлені у п. 3.2.); щодо співпраці з

некомерційними інститутами, то наразі цей напрям майже не розвинений, бо

відсутні ключові умови – фінансова підтримка з боку держави, належне

правове поле і достатній розвиток громадянського суспільства.

2.3. Система підготовки менеджерів у галузі охорони суспільного здоров’я

Ефективно управляти закладом охорони здоров’я може лише добре

навчений менеджер – про це в унісон говорять і керівники цих закладів, і

пересічні лікарі, як прихильники медичної реформи, так її критики. Останні,
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до речі, називають однією з головних причин провалу "медичного дива" саме

відсутність належного менеджменту у розробці та втіленні плану реформ.

Під час аналізу сучасного стану розвитку недержавного сектора

охорони суспільного здоров’я, приходить розуміння того факту, що

проблеми кадрового характеру сьогодні мають не меншу вагу аніж брак

коштів чи недосконалість правового поля. Так, у своїх роботах О. Баєва

відзначає, що екстенсивне використання внутрішніх факторів у системі

охорони здоров’я можливо тільки за наявності раціонального керівництва,

яке виступає як фактор ефективності [3]. Професійний менеджер навіть в

умовах обмежених ресурсів зможе визначити вектор для оптимального

розвитку підприємства, тоді як некомпетентний керівник навряд чи досягне

успіху, маючи в активі армію консультантів і достатнє фінансування. Ще у

Концепції розвитку охорони здоров’я населення України, затвердженій

Указом Президента України за № 1313/2002 від 7 грудня 2002 року, йшлося

про те, що реформування ступеневої медичної й фармацевтичної освіти

передбачає започаткування підготовки фахівців за новими спеціальностями:

менеджер у галузі охорони здоров’я; економіст у галузі охорони здоров’я.

Реалії сьогодення як ніколи актуалізують питання менеджменту у зв’язку з

реалізацією Концепції реформи національної системи охорони здоров’я [89].

Усе викладене вище знаходить підтвердження і в нормативних актах,
що регулюють питання кадрового забезпечення галузі в цілому. Так,
відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня
2018 р. № 1977 затверджено зміни до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, за якими керівник закладу охорони
здоров’я – директор чи генеральний директор виконуватиме виключно
управлінські функції та займатиметься адміністративною роботою, а усі
медичні функції керівника виконуватиме медичний директор [85].

Зазначеними змінами в довіднику медичних професій визначаються
кваліфікаційні освітні вимоги до генерального директора (директора),
заступника генерального директора (директора) закладу охорони здоров’я у
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відповідності до спеціалізації делегованих їм повноважень (з економічних,
адміністративно-господарських, правових питань тощо).

З 2022 року претенденти, які не мають управлінської або
менеджерської освіти у галузі знань "Публічне управління та
адміністрування", повинні будуть додатково здобути її.

Як показує досвід, керівником медичного проєкту чи комерційним
директором медичного закладу сьогодні може бути лікар, який продовжує
медичну практику в рамках цього проєкту, або відмовився від неї на користь
адміністративної діяльності. Такий стан речей відповідає чинному
законодавству щодо здійснення приватної та підприємницької діяльності в
медицині, умовою ліцензування якої є перебування на посаді керівника
установи головного лікаря, тобто фахівця, який має диплом за спеціальністю
"Лікарська справа". В іншому випадку, керівником може бути людина, яка не
має вищої медичної освіти, проте має намір займатись комерційною
діяльністю у сфері охорони здоров’я.

Однозначно віддати перевагу комусь неможливо, проте можна
стверджувати, що в сучасних умовах жоден з варіантів не зможе забезпечити
успішне функціонування такого складного процесу, як комерційне медичне
підприємство.

Медичний та фармацевтичний бізнес висуває низку вимог до таких
управлінців – вони повинні бути обізнаними на плануванні потреб медичної
установи в матеріальних, фінансових, трудових ресурсах, бізнес-плануванні,
впровадженні інноваційної політики, забезпеченні її рентабельності та
конкурентоздатності. Звичайно, що такі функції не можуть виконувати
фахівці, які закінчили медичні інститути або менеджери та економісти не
обізнані на специфіці галузі охорони здоров’я [3].

Об’єднуючи проблему вибору кандидата на посаду керівника
комерційного медичного підприємства, а також організації його теоретичної
й практичної підготовки, ми усвідомлюємо гостру необхідність подальшої
розбудови інституту менеджменту охорони суспільного здоров’я в Україні.

Узагальнення вітчизняного досвіду з цієї проблематики та наукових
доробок у зазначеній сфері дає підстави для ствердження, що в Україні
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поступово розвивається інститут підготовки кадрів із управління та
економіки в галузі охорони здоров’я. У цілому система підготовки
управлінців для галузі охорони здоров’я передбачає проведення освітньої
діяльності в трьох напрямках (рис. 2.4):

Напрямки освітньої діяльності з підготовки управлінців
для галузі охорони здоров'я

1. Спеціалізація та
удосконалення лікарів
за спеціальністю
"Організація та
управління охороною
здоров'я"

2. Підготовка магістрів
державного управління,
орієнтованих на галузь
охорони здоров'я.

3. Підготовка
менеджерів,
орієнтованих на
галузь охорони
здоров'я.

Рис. 2.4. Напрямки освітньої діяльності з підготовки управлінців для

галузі охорони здоров’я

Розглянемо детальніше організацію кожного з трьох напрямів.

1. Так, підготовка керівників лікувально-профілактичних закладів за

спеціальністю "Організація та управління охороною здоров’я" в Україні

здійснюється відповідно до таких етапів:

– дипломна підготовка на медичних факультетах у ЗВО ІІІ-ІV рівнів

акредитації за навчальними планами, орієнтованими на підготовку лікаря

загальної практики;

– інтернатура за однією з передбачених лікарських спеціальностей;

– практичний досвід роботи в лікувально-профілактичному закладі;

– спеціалізація за циклом підготовки "Організація і управління

охороною здоров’я".

Програма підготовки майбутніх керівників складається з шести блоків:

соціальна медицина; менеджмент в охороні здоров’я; культура управління;



108

економічні основи менеджменту; правові основи менеджменту; управління

підсистемами охорони здоров’я.

2. Підготовка фахівців – магістрів публічного управління в галузі

охорони здоров’я проводиться в Національній академії державного управління

при Президентові України та регіональних інститутах державного

управління (назва відповідно до Указу Президента від 5 листопада 2020 р. [86]).

Програма підготовки спрямована на здобуття слухачами знань з державної

політики і стратегії в галузі охорони здоров’я, сучасного публічного

управління, враховує всі рівні управління та сучасні аспекти охорони

здоров’я, які включають підвищення ролі первинної медико-санітарної

допомоги та місцевого самоврядування для її забезпечення, сприяння

здоров’ю (Health promotion) та формування здорового способу життя (Health

life style).

3. У межах предмета розглянемо, перш за все, розвиток інституту

підготовки менеджерів, орієнтованих на галузь охорони здоров’я. Такі

фахівці мають взяти участь у формуванні приватної інфраструктури охорони

здоров’я, запровадити медичне страхування, забезпечити існування галузі на

засадах:

– багатоукладної економіки, з багатоканальним фінансуванням;

– поєднання державних гарантій з демонополізацією;

– заохочення підприємництва і конкуренції.

З метою забезпечення ефективного управління в лікувально-

профілактичних закладах, страхових компаніях, задоволення потреб

медичного бізнесу у фахівцях з медичного менеджменту в закладах вищої

освіти України проводиться підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями

"бакалавр" та "магістр". Загальним принципом підготовки менеджерів,

орієнтованих на галузь охорони здоров’я, є послідовність підготовки, за якою

студенти спочатку опановують комплекс знань з теоретичної та практичної

медицини, а потім продовжують навчання за спеціальністю "Менеджмент

організацій", професійне спрямування "Медичний менеджмент" [4].
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Окрім того, в країні функціонує система вдосконалення професійної

майстерності спеціалістів із організації та управління охороною здоров’я.

Організатори охорони здоров’я навчаються на тематичних курсах,

присвячених актуальним проблемам організації охорони здоров’я:

менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я; економічні проблеми охорони

здоров’я; організація первинної медико-санітарної допомоги; організація

медичної допомоги сільському населенню; інформаційне забезпечення

охорони здоров’я та інші. Ці фахівці один раз на п’ять років підвищують

кваліфікацію на передатестаційних циклах, які призначені поглибити

теоретичну та практичну підготовку лікарів з організації та управління

системою охорони здоров’я, а також перевірити знання та вміння у

відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики.

Факультети післядипломної освіти, які здійснюють післядипломну

підготовку спеціалістів із спеціальності "організація та управління охороною

здоров’я", організовані на базі 6 закладів: Київського національного

медичного університету ім. О.О. Богомольця; Львівського державного

медичного університету ім. Д. Галицького; Дніпропетровської державної

медичної академії; Донецького державного медичного університету

ім. М.Горького; Кримського державного медичного університету

ім. С.І. Георгієвського; Одеського державного медичного університету.

Післядипломну підготовку лікарів із спеціальності "Організація і управління

охороною здоров’я" здійснюють також 3 заклади післядипломної освіти:

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика;

Харківська медична академія післядипломної освіти; Запорізький інститут

удосконалення лікарів [17].

Разом з тим, як показує досвід, курси в закладах післядипломної освіти

дають тільки теоретичні основи в рамках стислої програми. Основним їх

недоліком є брак практичного інструментарію та досвіду управління не

безприбутковим бюджетним підприємством, а організацією, яка одночасно
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вирішує як мінімум два завдання: надання якісної медичної допомоги

населенню та забезпечення економічної спроможності підприємства.

До речі, сьогодні такі навички необхідні не тільки керівникам

приватних медичних установ, а й головним лікарям державних, казенних,

комунальних та академічних лікувальних установ та об’єднань. Це пов’язано

з тим, що, за традицією, що дісталася нам від системи охорони здоров’я

СРСР, керівниками бюджетних ЛПУ призначають людей, які мають медичну

освіту. Для Радянського Союзу ця система була прийнятною, навіть

виправданою. Керівник добре знав медичну складову підприємства, яке

очолював, і до сьогодні більшість ЛПУ очолюють вихованці описаної вище

системи.

Суттєвим, на наш погляд, недоліком такого принципу підготовки

кадрів є відсутність економічної складової. Вона, звичайно, була, але

зводилася до того, щоб перебувати в рамках бюджету, що виділяється на

утримання підприємства. На сучасному етапі, коли бюджет не забезпечує

повною мірою потреби ЛПУ, ринкові відносини поки що носять стихійний,

непередбачуваний характер, в умовах реформи системи охорони здоров’я

України, отримання фундаментальних знань з управління економікою

підприємства керівниками медичних установ з розряду бажаних знань

переходить у жорстку необхідність сьогодення.

Особлива увага під час підготовки фахівців з менеджменту охорони

здоров’я повинна приділятися набуттю знань та виробленню відповідних

навичок, до яких можна віднести:

– розробку перспективних та оперативних планів діяльності закладу

охорони здоров’я на ринку медичних послуг;

– організацію технологічного процесу медичного обслуговування

населення;

– створення та управління матеріально-технічною базою медичних

установ;
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– організацію діяльності з охорони праці; розробку стратегії та

управління рекламною діяльністю закладу охорони здоров’я ;

– аналіз бухгалтерської та статистичної звітності підрозділів медичної

установи;

– аналіз та оцінку ефективності діяльності медичної установи та її

підрозділів в умовах конкуренції та інші задачі діяльності [6; 23].

Отже, як зазначалось вище, інститут підготовки менеджерів у сфері

охорони здоров’я в Україні поступово розвивається. Доцільним для вивчення

і узагальнення є досвід вітчизняних навчальних закладів, які розпочали

роботу у цьому напрямку. Це, перш за все, Національний університет

"Києво-Могилянська академія", Міжрегіональна академія управління

персоналом, Черкаський інститут управління, Донецький державний

університет управління, Національна академія державного управління при

Президентові України та інші заклади.

Для вироблення рекомендації щодо вдосконалення інституту

підготовки менеджерів у галузі охорони суспільного здоров’я розглянемо

досвід цих закладів більш детально.

У Національному університеті "Києво-Могилянська академія"

магістерську програму за спеціальністю "Менеджмент організації і

адміністрування в охороні здоров’я" було запроваджено ще в 2004 році. Її

розробляли спільно з фахівцями Маастрихтського університету (Нідерланди)

для підготовки медичних менеджерів на базі немедичної освіти. Нині в

академії вже напрацьовано багатий власний досвід, програми постійно

оновлюються.  Однак кількість випускників закладу дуже мала –  не більше

10-12 фахівців щороку. Вони затребувані в Україні, адже це менеджери

нового зразка, однак мало хто з них обіймає посаду керівника медичного

закладу, оскільки система, яка ще не зовсім перелаштувалася на нові реалії,

їх не завжди приймає.

На думку Н. Чалої, гаранта цієї програми, медична спільнота є доволі

закритою, тож коли колективом лікарні починає керувати управлінець без
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фахової медичної освіти, медики вважають його чужим. Та й він не завжди

знаходить підхід до колективу, розуміє специфіку його роботи. Тому

ідеальним, з точки зору науковця, генеральним директором буде той, хто

спочатку здобув медичну освіту (лікарську чи сестринську), а вже потім –

менеджерську. Тоді керівник і колектив швидше порозуміються (адже вони –

з однієї системи), та й генеральний директор буде успішнішим

управлінцем [45].

Отже, за рахунок симбіозу різних модулів у програмі навчання (аналіз

політики в ОЗ, епідеміологія, статистика, логістика та операційний

менеджмент, фінансовий менеджмент, економіка в охороні здоров’я тощо)

можна підготувати фахівців, які мають сучасне бачення розвитку галузі

охорони здоров’я. Особливістю Програми є те, що в літньому триместрі

слухачі виконують проєкти в закладах охорони здоров’я України різних

форм власності. Магістерська програма з менеджменту в охороні здоров’я,

запроваджена НУ "Києво-Могилянська академія", унікальна тим, що вона дає

комплексне системне бачення управління на рівні як галузі, так і закладу.

Незабаром Києво-Могилянська академія розпочне набір на бакалаврат

за згаданим напрямком. Сьогодні таких фахівців готує ще й НУ "Острозька

академія" та Український католицький університет [20].

Специфіка підготовки фахівців з медичного та фармацевтичного

менеджменту в Міжрегіональній академії управління персоналом полягає у

формуванні академічних груп із числа абітурієнтів, які мають диплом

молодшого спеціаліста з напрямку "Медицина" і бажають продовжити

навчання по спеціальності "Менеджмент організацій".

Тобто, вже до початку занять у Міжрегіональній Академії управління

персоналом, студенти мають певну суму теоретичних знань та практичних

навичок для роботи в галузі охорони здоров’я, що полягає в:

– уявленні про основні нозологічні одиниці хвороб, їх етіологію,

патогенез, клініку, принципи лікування та профілактики;
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– оволодінні принципами надання медичної допомоги в амбулаторних

та стаціонарних умовах у різних галузях медицини: терапія, хірургія,

педіатрія, акушерство та гінекологія, неврологія, медицина катастроф та

інші;

– організації належного догляду за хворими, лікувального харчування,

застосування методів лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичного

лікування та масажу;

– обізнані про основні групи лікарських засобів, принципи

медикаментозного забезпечення лікувально-профілактичних установ,

вітчизняний та міжнародний ринок лікарських препаратів [6].

У Черкаському інституті управління проводиться підготовка бакалаврів

зі спеціальності "Менеджмент організацій" за професійним спрямуванням

"Менеджмент підприємств і організацій в галузі охорони здоров’я". Навчальні

плани та освітньо-професійні програми складені відповідно до освітньо-

кваліфікаційних характеристик фахівців. Структурно-логічна схема

підготовки фахівців передбачає навчання за основними блоками:

– гуманітарний;

– фундаментальний;

– економіки, фінансів та бухгалтерського обліку;

– правовий;

– загального менеджменту і маркетингу;

– теоретичної і клінічної медицини;

– управління та економіки в галузі охорони здоров’я.

Спеціальну підготовку майбутні фахівці набувають при вивченні

навчальних блоку "Управління та економіка в галузі охорона здоров’я". За

освітньо-професійними програмами підготовки, майбутні бакалаври повинні

оволодіти знаннями та практичними навичками з таких навчальних

дисциплін:

– організаційне планування медичних установ; менеджмент у

медичному обслуговуванні;
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– правові основи діяльності медичної установи;

– організація діагностичної служби; медичне страхування; санітарно-

епідеміологічне забезпечення роботи ЛПУ;

– документообіг медичної установи;

– господарство лікарні;

– організація охорони здоров’я;

– маркетинг медичних послуг;

– медична статистика та інші [6].

Опанувавши теоретичними знаннями та отримав певні практичні

навички спеціаліст повинен вміти:

– вирішувати питання оперативного та стратегічного планування,

фінансування, матеріально-технічного постачання ЛПУ;

– забезпечувати облік і звітність лікувально-профілактичної установи;

– організовувати і контролювати технологічний процес медичного

обслуговування населення;

– організовувати маркетингові дослідження та забезпечувати

ефективну рекламу організацій в галузі охорони здоров’я;

– вирішувати кадрові питання в установах галузі охорони здоров’я;

– уміти складати бізнес-план проекту в галузі охорони здоров’я;

– проводити та контролювати розрахунки за надану медичну послугу;

– визначати вплив зовнішніх чинників на результати діяльності ЛПУ;

– вибирати та впроваджувати варіанти співпраці з суб’єктами

зовнішнього середовища, використовуючи нормативно-правові інструменти

та враховуючи умови діяльності ЛПУ.

Особлива увага при підготовці фахівців приділяється формуванню

економічного мислення у керуванні закладами охорони здоров’я у ринкових

відносинах. Багаторічне ігнорування економічного виховання, призвело до

того, що на сьогодні немає єдиної методології викладання економіки охорони

здоров’я. Прогресивним в цьому напрямку є досвід Донецького державного
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університету управління із формування цілісної програми організації та

управління ресурсами регіональної охорони здоров’я [6].

Програма складається з чотирьох модулів:

Модуль 1 "Соціальна неминучість перетворення економіки регіону";

Модуль 2 "Зберігання рівноваги відтворення населення і використання

ресурсів для праці в охороні здоров’я";

Модуль 3 "Менеджмент фінансових ресурсів охорони здоров’я";

Модуль 4 "Менеджмент основних ресурсів лікарняного господарства".

Підготовка магістрів за спеціальністю 8.150000 "Державне

управління" (спеціалізація "Управління охороною здоров’я") з 1999 року

проводилась також у Національній академії державного управління при

Президентові України та її регіональних інститутах: Харківському,

Дніпропетровському, Одеському та Львівському. На сьогодні підготовка

магістрів за цією спеціалізацією проводиться за спеціальністю 281 "Публічне

управління". Серед основних модулів, наприклад, у Харківському

регіональному інституті державного управління, такі:

– "Управління охороною громадського здоров’я",

– "Публічне управління охороною здоров’я",

– "Політика у сфері охорони здоров’я",

– "Стратегічне управління в охороні здоров’я",

– "Економічні засади державного регулювання охорони здоров’я"

тощо [6].

Слід зазначити, що медичні заклади вищої освіти України також

активно почали готувати майбутніх медичних працівників у напрямку

управлінської діяльності. Так, наприклад, на кафедрі громадського здоров’я

та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного

університету під при підготовці магістрів з "Публічного управління" та

магістрів з "Громадського здоров’я" викладається понад 20 дисциплін

управлінського циклу, серед яких:

– "Публічне адміністрування",
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– "Управління трудовими ресурсами та кадрова політика",

– "Теорія організації",

– "Менеджмент організації

– "Техніка адміністративної діяльності",

– "Керівник адміністративної служби",

– "Управління охороною громадського здоров’я",

– "Державне управління в системі охорони здоров’я",

– "Організація медичного забезпечення населення",

– "Публічні закупівлі",

– "Публічне управління у сфері соціального і гуманітарного розвитку",

– "Управління інноваційними проектами",

– "Економіка і фінансування в сфері охорони здоров’я",

– "Комунікаційна діяльність в публічній сфері",

– "Публічне управління у сфері охорони здоров’я" [6766].

Узагальнюючи викладене вище, можна зробити висновки, що розбудова

інституту підготовки менеджерів у галузі охорони суспільного здоров’я в

Україні – це вимога часу, актуальність чого доводять як науковці, так і

посадовці та практичні працівники системи охорони здоров’я. Існування низки

нормативно-правових актів стосовно регулювання галузі та системи підготовки

кадрів в зазначеній сфері також підтверджують нагальність цих питань.

Зважаючи на те, що серед здобувачів магістерського рівня вищої

освіти, які навчаються і навчатимуться на такими програмами, є і випускники

медичних закладів вищої освіти, і фахівці без медичної освіти (юристи,

економісти тощо), необхідною умовою є введення "курсу вирівнювання" –

початкового курсу (за варіативними напрямками) для отримання базових

знань медичного та економічного спрямування. Такий підхід, звісно потребує

суттєвого збільшення терміну навчання, проте для слухачів не будуть

дублюватися курси, які вони вже опанували в інших закладах освіти.

Узагальнення змісту типових програм навчання в різних закладах та

зіставлення їх з реаліями розвитку ринків медичної галузі дозволяє дійти
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висновків, що розвиток співпраці вітчизняних компаній з міжнародними

організаціями й фондами, а також відкриття на території України спільних

кінік, низки зарубіжних представництв фармацевтичних фірм, філій з

продажу медичного обладнання, інструментарію тощо виявив необхідність у

маркетологах та менеджерах із продажу, обізнаних на специфіці галузі

охорони здоров’я. Тому до переліку дисциплін, що вивчаються, доцільно

додати основи міжнародної економічної діяльності.

На сам кінець слід додати, що зусилля окремих навчальних закладів

неспроможні вирішити проблему такого масштабу, як дефіцит менеджерів в

охороні здоров’я в Україні. Тож назріла необхідність у нових науково

обґрунтованих підходах до організації підготовки таких фахівців, які будуть

представлені у п. 3.3.

Висновки до другого розділу

1. Аналіз чинної нормативно-правої бази функціонування системи

охорони здоров’я в Україні дозволяє дійти висновку про необхідність

планомірної системної роботи з укладання системоутворюючого документа,

який би акумулював та систематизував усі відносини розглянутої системи в

цілому. Мова йде про Кодекс "Про охорону здоров’я населення", створення

має стати у найближчій перспективі головним завданням комітету Верховної

Ради України з питань охорони здоров’я .

2. Зважаючи на те, що основна кількість закладів охорони здоров’я в

Україні перебуває в комунальній власності і, відповідно, управління ними

здійснюється муніципальними органами управління, реформування системи

муніципального управління та взаємодії з комунальними підприємствами

стає одним з пріоритетних напрямків реформування системи охорони

здоров’я загалом.
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3. З’ясовано, що до діяльності приватних медичних закладів на

законодавчому рівні висуваються ті ж вимоги, що і до будь-яких інших

лікувальних закладів (комунальних, державних, чи із змішаною формою

власності), з тією лише різницею, що на практиці контроль за їх дотриманням

з боку державних органів іноді більш жорсткий. Крім того, існують певні

обмеження, які створюють для приватні медичних закладів нерівні умови

поряд із державними (наприклад, це стосується видачі документів, які

засвідчують тимчасову непрацездатність громадян; а також щодо

використання цілої низки лікарських засобів, які віднесені до Переліку

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770).

3. Встановлено, що по завершенню процесу автономізації закладу

охорони здоров’я, тобто зміни організаційно-правової форми

господарювання з комунальної організації (закладу, установи) – бюджетної

установи на комунальне некомерційне підприємство, керівники цих закладів

повинні в строк, що не перевищує трьох місяців, отримати нову ліцензію, а

для керівників учорашніх державних медичних закладів, здебільшого

головних лікарів, а також для новостворених об’єднаних територіальних

громад ці завдання виявляються надскладними з багатьох причин, що дуже

уповільнює, а часом унеможливлює реалізацію медичної реформи.

4. Аналіз ринку приватних медичних послуг свідчить, що розвиток

приватної медицини в майбутньому й далі буде набирати обертів. Вже зараз

інвестори охоче вкладають гроші в модернізацію існуючих і будівництво

нових приватних медичних установ, придбання обладнання для складної

діагностики. Так, ще в 2012 р. частка приватної медицини в Україні

становила всього 1 % вітчизняного ринку, а сьогодні ми вже маємо високі

темпи її зростання (10-15 %). Така ситуація зумовлена низкою факторів:
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– незадовільна якість медичних послуг, що надаються державними

медичними установами – є головним поштовхом до розвитку приватних

медичних закладів у нашій країні;

– необхідність звернення до вузькоспеціалізованих фахівців через брак

кваліфікованих спеціалістів та недоступність таких консультацій в

державних лікувальних установах;

– монопольне володіння деякими приватними медичними закладами

унікальними методиками лікування і високоякісною апаратурою,

забезпечити які можливо лише шляхом приватних інвестицій;

– якість та доступність діагностики;

– інтенсивне використання приватними закладами реклами та наявність

вдало розроблених, зручних у використанні сайтів, де можна знайти всю

необхідну інформацію:

5. Доведено, що основною проблемою розвитку ринку приватних

медичних послуг є високий рівень початкових інвестицій у відкриття

закладу (застосування нових технологій (біотехнологій), відсутність якісного

менеджменту, висококваліфікованого персоналу та ін. Значно пожвавити

ринок медичних послуг може успішне завершення розпочатої в Україні

медичної реформи, в результаті чого має бути створене конкурентне

середовище, в якому зможуть гармонійно розвиватися медичні установи та

заклади різних форм власності.

6. З’ясовано, що в Харківській області спостерігається стійка тенденція

до підвищення попиту на медичні послуги і наявні перспективи для

створення нових приватних медичних установ, хоча вони зумовлені не

найкращими умовами. По-перше, з початком військових дій в Луганській і

Донецькій областях та, як наслідок, появою переселенців з районів

проведення АТО (нині – ООС) зріс попит на медичні послуги. По-друге,

підвищена щільність населення і забрудненість повітря сприяють

виникненню і поширенню різних хвороб (особливо, органів дихання,
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серцево-судинної системи, онкозахворювання). По-третє, зменшення

останнім часом у Харківській області кількості державних лікарень, а також

передача частини ліжкового фонду для хворих на COVID-19  призвели до

зниження забезпеченості населення лікарняними ліжками.

6. Аналіз сучасного стану розвитку охорони суспільного здоров’я в

умовах реформування підтверджує той факт, що проблеми кадрового

характеру сьогодні мають не меншу вагу аніж брак коштів чи недосконалість

правового поля.

Особлива увага під час підготовки фахівців з менеджменту охорони

здоров’я повинна приділятися набуттю знань та виробленню відповідних

навичок управлінського циклу, до яких можна віднести: розробку

перспективних та оперативних планів діяльності закладу охорони здоров’я на

ринку медичних послуг; організацію технологічного процесу медичного

обслуговування населення; створення та управління матеріально-технічною

базою медичних установ; організацію діяльності з охорони праці; розробку

стратегії та управління рекламною діяльністю закладу охорони здоров’я;

аналіз бухгалтерської та статистичної звітності підрозділів медичної

установи; аналіз та оцінку ефективності діяльності медичної установи та її

підрозділів в умовах конкуренції та інші задачі діяльності.

7. Узагальнення змісту типових програм навчання в різних закладах та

зіставлення їх з реаліями розвитку ринків медичної галузі дозволяє говорити

про розвиток співпраці вітчизняних компаній з міжнародними організаціями

й фондами, а також відкриття на території України спільних кінік, низки

зарубіжних представництв фармацевтичних фірм, філій з продажу медичного

обладнання, інструментарію тощо виявив необхідність у маркетологах та

менеджерах із продажу, обізнаних на специфіці галузі охорони здоров’я.

Тому до переліку дисциплін, що вивчаються, доцільно додати основи

міжнародної економічної діяльності та маркетингу.
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РОЗДІЛ ІІІ

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

РОЗВИТКОМ НЕДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ОХОРОНИ СУСПІЛЬНОГО

ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

3.1. Формування сприятливих умов для розвитку недержавного сектора

охорони суспільного здоров’я в Україні

Дослідження структурної взаємодії окремих складових недержавного

сектора охорони суспільного здоров’я, методичних засад його формування та

основних факторів, які впливають на стан функціонування і розвиток,

доцільно проводити з метою теоретичного обґрунтування напрямів розвитку

цього сектора в сучасних умовах демократизації публічного управління та

трансформації медичної сфери. Проведений аналіз нормативно-правового

забезпечення та стану ринків галузі охорони здоров’я продемонстрував

необхідність застосування емпіричних даних, які є ілюстративним

матеріалом для здійснення таких досліджень. Оскільки ефективність

недержавного сектора в цілому є інтегральним виразом дієвості такого

механізму забезпечення виконання функцій і завдань держави при вирішенні

конкретних соціально-економічних питань, то в дисертаційній роботі

пропонується визначити його специфіку через оцінку факторів розвитку

недержавного сектору охорони суспільного здоров’я.

По суті діяльність недержавного сектора медичних закладів

орієнтована на створення високопрофесійних медичних колективів та

організацію потоків споживачів їх послуг, що залежить як від об’єктивних,

так і суб’єктивних чинників. Кожний такий заклад визначає власну

ефективність, на свій розсуд, враховуючи орієнтири подальшого розвитку та
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специфіку набору послуг, що надаються. У таких умовах єдина методика

діагностики може і не спрацювати або, навіть, давати серйозну похибку. Без

визначення потенційних можливостей, передумов розвитку в сучасних

умовах, неможливо обґрунтовувати подальші рекомендації, особливо

стратегічного характеру.

Складність подібної оцінки доводить необхідність чіткого

обґрунтування методу для її проведення. При цьому методики мають

відповідати наступним критеріям:

– комплексний підхід до виконання аналізу соціально-економічного

становища країни, регіону, недержавної установи тощо;

– можливість виконання аналізу в оперативному режимі часу та

зіставлення з плановими показниками;

– доступність інформаційного забезпечення аналізу (наявність

наскрізної статистики по країні, необхідність залучення додаткової

інформації, регіонам, окремим недержавним медичним установам,

державним органам, які відповідають за формування статистичних даних,

застосування новітніх технологій);

– витрати часу на виконання аналізу та підсумкової оцінки;

– можливість врахування впливу факторів зовнішнього середовища

суб’єкта недержавної медицини;

– можливість візуалізації результатів оцінювання або подальшої

обробки отриманих результатів;

– диференційований підхід до виконання аналізу на рівні країни,

регіону, недержавної установи тощо.

Зважаючи на наведені вище критерії, в роботі для обґрунтування

переліку факторів впливу на розвиток недержавного сектору охорони

суспільного здоров’я в Україні пропонується використання факторного

аналізу.

Дослідження розвитку будь-яких об’єктів із застосуванням факторного

аналізу (при застосуванні методу головних компонент) передбачає, що
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представлена сукупність факторів є адекватною, якщо перші три-чотири

фактори пояснюють хоча б 75 % варіації зазначених показників. Отже, при

переході до системи головних компонент відбувається істотне зниження

вимірності задачі, в наслідок чого агрегація невеликої кількості незалежних

факторів, які виділяються через те, що вихідна сукупність показників є

різними передумовами деяких загальних причин – агрегованих змінних-

факторів. У дисертаційній роботі факторне моделювання щодо визначеної

проблематики відбувалося у декілька етапів:

1) формування вихідної матриці спостереження з урахуванням

достатності, доцільності та витратності на збір (чи розрахунок) показників,

які в неї входитимуть;

2) перевірка показників на кореляційні зв’язки та виключення

корелюючих показників (якщо такі є) з метою запобігання викривлення

результатів аналізу;

3) покрокове проведення факторного аналізу з метою формування

агрегованих факторів впливу на розвиток недержавного сектору охорони

суспільного здоров’я;

4) оцінка отриманих результатів за динамікою та у розрізі

внутрішнього складу отриманих факторів;

5) формулювання висновків щодо отриманої сукупності факторів

впливу та оцінка їх впливу на розвиток державного управління зазначеною

сферою в Україні.

У дисертаційній роботі було використано пакет статистичного аналізу

STATISTICA, версія 6.0 [29, с. 59-65].

Для оцінки ефективності та особливостей розвитку недержавного

сектора охорони суспільного здоров’я розроблено систему показників, яка

враховує наступні вимоги:

1) Суттєвість показників та їх груп для медичної сфери. На основі

проведеного аналізу сучасного стану інституту недержавної медицини в

Україні встановлено, що на його розвиток впливають як результати
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діяльності самих медичних установ, вікової, гендерної, професійної їх

структури, так і умов, які склалися у зовнішньому середовищі та накладають

відбиток на організацію взаємовідносин з іншими учасниками (органами

виконавчої, законодавчої, судової влади, місцевого самоврядування,

фізичними та юридичними особами, фактичними і потенційними

споживачами медичних послуг).

2) Порівнянність показників, які входять у економіко-математичну

модель забезпечена у процедурі самого факторного аналізу, який дозволяє

використовувати вихідні дані, вираженні у різних одиницях вимірювання.

Внутрішній розрахунковий механізм нівелює таку неспівставність через

процедуру їх стандартизації. На виході формується достатня кількість

факторів для описання динаміки всього масиву первинної інформації у

безвимірних одиницях. Це дозволяє порівнювати їх між собою, будувати

динамічні ряди, використовуючи при цього суттєво менший масив

інформації.

3) Можливість регулювання значень показників залежно від рівня

використання різних джерел фінансування програм розвитку (інновації,

самофінансування, інвестиції тощо) і ефективності результату діяльності

суб’єктів недержавного сектору охорони суспільного здоров’я. Така мета

досяжна з тієї причини, що оскільки в результаті проведеного аналізу

отримується сукупність факторів впливу на розвиток недержавної медицини,

то їх доцільно використовувати як індикатори розвитку і обґрунтування

заходів щодо вдосконалення цього сектора та пріоритетності його

фінансового забезпечення.

4) Здатність прогнозування рівня розвитку недержавного сектору

охорони суспільного здоров’я з використанням отриманої сукупності

факторів впливу. Кількість отриманих факторів впливу у динаміці залежить

від того, за яку кількість контрольних періодів були досліджені вихідні дані

для моделювання. Саме цей проміжок обумовлює період, на який

складатиметься прогнозна модель. А характер факторів та їх динамічний ряд
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визначатиме тип обраної моделі для складання прогнозу. Додатково можна

прогнозувати не тільки самі складові, фактори впливу, а й на основі їх

сукупності розраховувати інтегральний показник розвитку і визначати вже

його прогнозну модель [45; 101].

У п. 1.1 були представлені показники суспільного здоров’я, які є

загальноприйнятими у міжнародній практиці та використовувались

експертами Всесвітньої організації охорони здоров’я у Європейському

регіоні під час вироблення стратегії "Здоров’я для всіх у ХХІ столітті", проте

вважаємо цей перелік недостатнім для вироблення пропозицій щодо

вдосконалення публічного управління розвитком охорони суспільного

здоров’я в цілому та недержавного сектора зокрема.

З урахуванням вище зазначеного, в табл. 3.1 представлено систему

показників, які будуть виступати як вихідні дані для факторного

моделювання, та їх умовне позначення в моделі.

Таблиця 3.1

Склад первісних показників щодо оцінки розвитку недержавного сектора
охорони суспільного здоров’я

Показник
Умовне

позначення в
моделі

ВВП (номінальний), млрд. грн. П1
Індекс споживчих цін (індекс інфляції), % П2
Кількість живонароджених, тис. П3
Кількість смертей, тис. П4
Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників
підприємств, установ, організацій, грн.

П5

Видатки зведеного бюджету на фінансування охорони здоров’я, млн. грн. П6
Податкові надходження до зведеного бюджету, млрд. грн. П7
Кількість безробітних, осіб П8
Кількість лікарів, тис. П9
Кількість середнього медичного персоналу, тис. П10
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних
джерел забруднення, тис. т

П11

Частка тіньової економіки (за методикою Мінекономіки), % до ВВП П12
Кількість юридичних осіб у сфері охорони здоров’я та надання соціальної
допомоги

П13

Прямі іноземні інвестиції в економіку України, млн. дол. США П14
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в сферу охорони здоров’я
та надання соціальної допомоги, млн. дол. США

П15
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Капітальні інвестиції в сферу охорони здоров’я та надання соціальної
допомоги, тис. грн.

П16

Продовження табл. 3.1

Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок в
медичній галузі, млн. грн.

П17

Індекс промислової продукції у виробництві основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів, %. до попереднього року

П18

Чисельність населення, тис. П19
Міграційний приріст (скорочення), тис. П20
Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення П21
Кількість лікарняних ліжок, тис. П22
Кількість виявлених злочинів, тис. П23
Роздрібний продаж фармацевтичних товарів, млн. грн. П24
Роздрібний продаж медичних та ортопедичних товарів, млн. грн. П25

Наведені показники обрано на базі аналізу літературних джерел,

присвячених аналізованій проблематиці [106; 107; 113; 114] та з огляду на

специфіку функціонування медичної галузі та умов створення її недержавної

ланки, важливість обраного соціально-економічного явища для виконання

завдань, поставлених перед нею, і мету дослідження. Також було враховано

доступність інформації та складність додаткових розрахунків. Як видно з

табл. 3.1, склад показників відображає організаційні та соціально-економічні

аспекти розвитку недержавного сектора охорони здоров’я на сучасному етапі

публічного управління в Україні.

Кількісний вираз первинних показників за період 2013-2018 рр.

наведено у додатку Б. Обрані показники перевірено на наявність

кореляційних зв’язків, на основі результатів якого з моделі було виключено

корелюючі показники (П1, П3, П4, П6, П7, П10, П15, П18, П19, П21, П22,

П25).

Статистичні таблиці остаточних результатів факторного аналізу

наведено у додатку В. У них наведені факторні навантаження показників у

рамках кожного фактору, показники якості факторного аналізу та кількісний

вираз самих факторів F1, F2, F3 в динаміці за досліджуваний період.

З огляду на дотримання критеріїв пояснювання варіації показників та

значення навантаження у табл. 3.2 наведено величини вкладу факторів у
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загальну мінливість сукупності.

Таблиця 3.2

Вклад факторів до загальної дисперсії

Фактор Власне число Загальна дисперсія, % Кумулятивна дисперсія,
%

F1 6,042 50,350 50,350
F2 3,189 24,579 74,929
F3 1,756 14,632 89,561

Як свідчать дані табл.  3.2,  виділені фактори є значущими:  їх власні

числа > 1. При цьому найбільший вагомий вклад дає перший фактор,

пояснюючи 50,350 % мінливості, а в сукупності три фактори пояснюють

89,561 % загальної дисперсії показників. Це свідчить, що проведений

факторний аналіз дозволив на рівні 89,561 % спільності представити первісні

змінні, які відображають функціонування недержавного сектору охорони

здоров’я та його розвиток в країні у 2013-2018 рр., трьома незалежними

змінними.

Для економічної інтерпретації отриманих факторів доцільно

розглянути значення їх вагових коефіцієнтів (факторних навантажень), які

наведено у табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Значення факторних навантажень складових

Показник Фактор
F1 F2 F3

П2 -0,311 -0,586 -0,496
П5 0,968 -0,150 0,081
П8 -0,467 -0,802 0,031

П11 -0,700 0,597 0,341
П12 -0,887 -0,420 -0,070
П13 0,946 -0,173 0,227
П14 0,037 0,958 -0,276
П16 0,854 -0,216 -0,258
П17 0,646 0,665 -0,171
П20 -0,417 0,152 0,865
П23 -0,612 0,388 -0,737
П24 0,964 -0,191 0,056
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Оскільки факторні навантаження на відповідний показник по суті є

коефіцієнтом кореляції між ними, складові факторів визначено за

навантаженнями, значення яких перевищують 0,7.

Аналіз даних, наведених у табл. 3.3, дозволяє зробити такі висновки.

До першого фактора з навантаженнями 0,968, -0,700, -0,887, 0,946,

0,854 та 0,964 відповідно увійшли показники: розмір середньомісячної

номінальної заробітної плати штатних працівників (П5), викиди

забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел

забруднення (П11), частка тіньової економіки (П12), кількість юридичних

осіб у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (П13),

капітальні інвестиції в сферу охорони здоров’я та надання соціальної

допомоги (П16), а також роздрібний продаж фармацевтичних товарів (П24).

Групування вказаних показників до одного фактору може мати таку

економічну інтерпретацію:

– розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних

працівників підприємств, установ, організацій є важливим з точки зору

можливості населення звертатись до медичних закладів на платній основі, а

це, у свою чергу, як було зазначено у першому розділі роботи, за умов

ефективної державної політики є однією з передумов розвитку даного виду

надання послуг. Значний розмір доходів економічно активного населення є

складовою організаційного механізму забезпечення попиту та доступності

послуг суб’єктів недержавного сектору охорони здоров’я;

– викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від

стаціонарних джерел забруднення та їх динаміка, беззаперечно, є тим

впливовим показником, який свідчитиме про екологічний стан середовища, в

якому знаходиться населення. Саме від нього буде залежати стан здоров’я та

зміни у переліку причин смертності, що важливо визначати і з точки зору

прийняття рішень щодо лікування, і щодо створення ліків, і щодо перегляду

програм підготовки медичного персоналу. Слід зазначити, що особливо

цікавить таку екологічну складову міжнародні організації, її враховують при
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побудові різних рейтингів, які оцінюють конкурентоспроможність,

інвестиційну привабливість країни, ефективність публічного управління

тощо;

– частка тіньової економіки. Слід зазначити, що саме зростання

тіньового сектору є проявом несприйняття запроваджуваних медичних

реформ, зниженням фінансової, зокрема податкової, дисципліни, що в

сукупності призводить до втрат бюджету і неспроможності забезпечувати

розквіт держави і добробут громадян;

– кількість юридичних осіб у сфері охорони здоров’я та надання

соціальної допомоги та їх динаміка показники неоднозначні, з одного боку, їх

зміни можуть свідчити про необхідність проведення адміністративних

реформ з метою скорочення "роздутого" недержавного сектору охорони

здоров’я та скорочення видатків на їх утримання, а з іншого, – про високу

плинність кадрів та слабкі мотивуючі фактори цієї галузі, особливо на

початковому етапі розвитку. Тому при аналізі цього показника особливо

усвідомлено необхідно враховувати макроекономічну ситуацію у країні та

пріоритети державної політики в цій сфері;

– капітальні інвестиції до сфери охорони здоров’я та надання

соціальної допомоги по своїй суті є базовим показником забезпечення

розвитку медичної сфери, оскільки саме такі кошти є довгостроковими

вкладеннями, як правило, в оновлення необоротних активів – техніка,

споруди, технології тощо);

– роздрібний продаж фармацевтичних товарів та їх динаміка

відображають зміну попиту населення на такі товари, опосередковано, зміну

попиту й на медичні послуги взагалі та є показниками ефективності самих

суб’єктів недержавної медицини.

Структура першого фактора дозволяє тлумачити нову агреговану

змінну – потенціал медичної галузі та доступність її послуг, які мають

значний вплив на забезпечення розвитку недержавного сектору охорони

суспільного здоров’я в цілому.
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Другий фактор містить два показника – кількість безробітних (П8 –

навантаження -0,802) та прямі іноземні інвестиції в економіку України (П14 –

навантаження 0,958). Об’єднання цих показників відображає значущість та

прозорість державної політики соціально-економічного розвитку, можливості

інноваційного розвитку та реакції бізнесу і громадян на дії держави. Саме

зростання безробіття є проявом несприйняття проводжуваних реформ,

зниженням податкової дисципліни, що в сукупності призводить до втрат

бюджету і неспроможності забезпечувати розквіт держави і добробут

громадян. Збільшення прямих іноземних інвестиції в економіку України,

особливо в кризових умовах, може вважатись індикатором підвищення

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економічної і

соціальної сфери, а також посилення дієвості механізмів публічного

управління щодо забезпечення соціально-економічного розвитку країни.

Щодо третього фактора, то до його складу входить два показника:

міграційний приріст (скорочення) (П20 з ваговим коефіцієнтом 0,865) та

кількість виявлених злочинів (П23 з ваговим коефіцієнтом -0,737), що

дозволяє його інтерпретувати як інтенсивність міграційних і криміногенних

процесів. Міграційний приріст в цій моделі є також доволі неоднозначним

фактором, що пояснюється складністю та багатоаспектністю наслідків

міграції в економічному і соціальному плані. Як зазначає У. Садова, міграція

для України – це історичний виклик, реакція на затяжну кризу, загроза

національним цінностям, так і носій міграційного капіталу [57, с. 7].

Отже, міграційні наслідки можуть обертатись як позитивами, так і

негативами людського розвитку. У свою чергу, кількість виявлених злочинів,

особливо в динаміці, є відображенням, по-перше, криміногенної ситуації в

країні, а, по-друге, методів боротьби з нею та їх масштабності і

результативності. Саме злочинність є найболючішою проблемою і для

суспільства, і для створення іміджу держави в цілому в глобальному

просторі, вирішення якої є необхідною умовою забезпечення демократизації
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публічного управління. Сюди ж входить і корупція, яка залишається, на

жаль, актуальною тривалий час та посідає друге місце в рейтингу

проблемних аспектів ведення бізнесу в Україні [41]. Зважаючи на вказану

складність змісту обох показників, поєднаних у третьому факторі, слід

наголосити, дійсно, на логічності і необхідності їх розгляду в сукупності та

нерозривному зв’язку за для виокремлення їх дуалістичного впливу на

становлення недержавного сектора охорони суспільного здоров’я.

Таким чином, наведений склад значущих показників трьох факторів

дозволяє зробити такі узагальнюючі висновки:

1) рівень розвитку недержавного сектора охорони суспільного здоров’я

за проаналізований період визначається такими складовими: потенціалом

медичної галузі та доступністю її послуг (F1), ефективністю державної

політики соціально-економічного розвитку (F2) та інтенсивністю міграційних

і криміногенних процесів (F3);

2) більшість навантажень факторів на показники (див. табл. 3.3) мають

позитивний знак (окрім П5, П13, П14, П16, П20 і П24), що свідчить про

наявність високої прямопропорційної спрямованості дії виявлених складових

на розвиток недержавного сектора охорони суспільного здоров’я. Такі

показники є стимуляторами щодо розвитку недержавного сектора охорони

суспільного здоров’я, оскільки їх зростання буде позитивно впливати на

результат. А отримані показники з від’ємним значенням навантаження (П11,

П12, П8 і П23) є дестимуляторами щодо такого розвитку, тобто при їх

зростанні буде погіршуватись стан досліджуваного явища.

Складові (фактори) розвитку недержавного сектора охорони

суспільного здоров’я в Україні за період 2013-2018 рр. мають різну

інтенсивність, що у табл. 3.4 та табл. 3.5 відображено значеннями факторів

по роках та темпами їх зростання відповідно.
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Таблиця 3.4

Фактичні значення факторів впливу на розвиток недержавного сектору

охорони суспільного здоров’я за період 2013-2018 рр.

Фактор Значення по роках
2013 2014 2015 2016 2017 2018

F1 -0,633 -1,148 -0,482 -0,179 1,089 1,353
F2 1,700 -1,356 -0,174 0,292 -0,405 -0,054
F3 0,765 0,957 -1,192 -1,060 -0,373 0,904

Таблиця 3.5

Динаміка значень факторів впливу на розвиток недержавного сектору

охорони суспільного здоров’я

Фактор Темпи змін по роках
2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017

F1 1,8136 0,42 0,3714 -6,084 1,242
F2 -0,798 0,13 -1,678 -1,387 0,133
F3 1,251 -1,25 0,8893 0,3519 -2,424

Як видно з табл. 3.4 та табл. 3.5 найбільші значення фактору

потенціал медичної галузі та доступність її послуг (F1) за результатами

2017-2018 р. Найнижчі значення спостерігалися (навіть з від’ємним знаком)

за період 2013-2016 рр. Слід зазначити, що тоді був період кризи у цій

сфері, а також проміжок часу безперервних намагань проведення

кардинальних реформ.

Причини такої динаміки досліджуваного фактору впливу на розвиток

недержавної медицини можна визначити, простеживши зміни у його

складових, тобто показниках, які сформували F1 (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Динаміка складових фактору "потенціал медичної галузі та

доступність її послуг" (F1)

Отже, якщо простежити динаміку складових фактору, то слід

зауважити, що серед них є два дестимулятора (мають від’ємне значення

факторного навантаження): частка тіньової економіки та викиди

забруднюючих речовин. Позитивним є той факт, що обидва вони мають

спадаючу тенденцію. Викиди забруднюючих речовин, починаючи з 2016 р., а

тіньова економіка, починаючи з 2015 р. Перший, як екологічний чинник,

впливає на захворюваність, а другий, з одного боку, відповідає за фінансову

доступність медичних послуг та відповідних товарів, а з іншого, – є певним

лакмусом для можливостей нелегальної медичної практики чи виготовлення

певної продукції.

Інші чотири показники, що увійшли до складу F1, є стимуляторами.

Розмір середньої заробітної плати, по суті, є важливим з точки зору

доступності медичних послуг, а отже, те зростання, яке спостерігається
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протягом досліджуваних шести років, має бути обнадійливим. Але при цьому

слід враховувати дійсні причини такої тенденції, а вони, переважно, пов’язані

з інфляційними процесами. Почасти така ситуація була викликана змінами

соціальних стандартів у країні. Тож незадоволення соціальною й

економічною політикою, а разом з цим і власними доходами, на сьогодні є

критичним фактом.

Кількість юридичних осіб у сфері охорони здоров’я та надання

соціальної допомоги за період 2013-2016 рр. мала тенденцію до зниження,

потім протягом 2017-2018 рр. відбувся різкий стрибок показника, що

пов’язане з розвитком недержавної медицини, особливо у сфері діагностики.

А от капітальні інвестиції в цій сфері досягли пікового значення у

2016 р. та мали різкий занепад протягом останніх двох років. Слід зазначити,

що тут причинами можуть бути дві обставини: по-перше, загальна криза

складності доступу до фінансових ресурсів, а, по-друге, з певним ризиком

невизначеності, у тому числі стосовно державної політики щодо напрямків

подальших реформ в цій сфері, що важливо при прийнятті рішень відносно

довгострокового інвестування.

Останнім було проаналізовано роздрібний продаж фармацевтичних

товарів. Цей показник зростав протягом всього проаналізованого періоду, що

з точки зору його економічного змісту є позитивним. Зростання продажів є

індикатором підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання в

медичній галузі. Але не можна не відмітити, оскільки він має вартісний

вираз, що на нього розповсюджуються ремарки щодо причин зростання

середньої заробітної плати працівників, і не тільки. Причинами є й інфляція, і

збільшення витрат суб’єктів господарювання, пов’язані з заробітною

платою (збільшення соціальних стандартів), комунальними платежами,

зміною податкової політики (наприклад, щодо пільг з ПДВ, критеріїв малого

бізнесу, сум соціальних внесків тощо). Звісно, попит на таку продукцію теж

зріс, але проблеми самолікування, неправильного діагностування та,

відповідно, лікування, співробітництвом лікарів з медичними
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представниками з нав’язуванням відповідних ліків не вирішені, а значить

чинять певний вплив на остаточний продаж фармацевтичних товарів.

Поступове збільшення самого фактору F1 з 2015 р. по 2018 р. є

позитивною тенденцією, що свідчить про наявний потенціал медичної галузі

та його поступове зростання, а також про більшу доступність для населення

самих послуг у сфері як державної, так і недержавної медицини. У таких

умовах акцент має зміщуватись у бік забезпечення високої якості цих послуг

та формування довіри населення до реформованого сектору охорони

суспільного здоров’я.

Менш позитивним є динаміка фактору щодо ефективності державної

політики соціально-економічного розвитку (F2). Так його від’ємні значення

мали місце протягом 2014-2015 рр. та 2017-2018 рр., тобто за досліджуваний

період спостерігався коливальний характер змін то в бік покращення, то

погіршання, але в абсолютних значеннях докризової відмітки так і не було

досягнуто. Показник навіть залишився у від’ємному значенні. Зміни у

показниках, які сформували F2 за проаналізований період, зображено на

рис. 3.2.
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Рис. 3.2. Динаміка складових фактору "ефективність державної

політики та довіра суспільства до неї" (F2)
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Так, видно, що у 2014 р. суттєво скоротилися прямі іноземні інвестиції

в економіку України, в той час як кількість безробітних різко зросла.

Причинами таких погіршень стали нарощення невирішених проблем у

публічному управлінні та, звісно, початок воєнних дій на початку 2014 р.

Цікавим є спостереження, що за період 2015-2018 рр. майже таку ж

коливальну тенденцію, як і сам фактор F2, мали прямі іноземні інвестиції, що

ще раз підкреслює їх важливе значення для подальшого розвитку

недержавної медицини.

Таким чином, якщо комплексно дослідити особливості змін показників,

які входять до складу фактору F2, то видно, що причинами таких зрушень є

економічна криза (загострена світовою кризою), непрозора та неефективна

політика фінансування та інвестування (що особливо небезпечно в умовах

різкого зростання бюджетного боргу) та, як реакція суспільства – посилення

недовіри громадськості до дій уряду і збільшення безробітних (що має

наслідком як зниження доходів громадян, так і поповнення тіньового

сектору). Отже, враховуючи такі результати за фактором F2, слід

наголосити на суттєвих ризиках для розвитку недержавного сектора

охорони суспільного здоров’я, зокрема нівелювання досягнень по складових

факторах F1.

Щодо динаміки фактору F3 (інтенсивність міграційних і

криміногенних процесів), то видно, що це самий нестійкий фактор. Для

проаналізованого періоду характерні різкі перепади значення фактору, його

від’ємні значення мали місце протягом 2015-2017 рр. Особливості зміни

показників, які сформували F3 за проаналізований період зображено на

рис. 3.3.
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Рис. 3.3. Динаміка складових фактору "інтенсивність міграційних і

криміногенних процесів" (F3)

Згідно з рис. 3.3 його складові змінювалися наступним чином:

міграційний приріст мав спадаючу тенденцію з найменшим значенням у

2016 р., а з 2017 р. по 2018 р. – суттєве зростання показника. Стосовно

кількості виявлених злочинів, слід відмітити, що 2015 р. та 2016 р. – це роки,

в яких спостерігалося підвищення цього показника, особливо у 2016 р.

Цікавим є той факт, що саме на ці роки припадало найбільше злочинів в

економічні сфері, та щодо фактів корупції, що пояснює стрімкі реформи,

спрощення дозвільних та організаційних процедур, що створює сприятливі

умови для нового бізнесу, зокрема в медичній галузі.

Так стрімкі позитивні результати по фактору F3 мали місце у 2004 р.,

2014 р. та 2018 р. Після таких стрибків показника наступав різкий його спад,

отже, у період реформування недержавного сектора охорони суспільного

здоров’я слід враховувати наявний ризик щодо негативних тенденцій

досліджуваного фактору, тим паче, що це період певної невизначеності в цій

сфері, що може посилити опір змінам, недовіру до лікарів, посилити так

званий "медичний туризм" і відтік "мізків" на сучасному етапі демократизації
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публічного управління.

Таким чином, наведений аналіз динаміки факторів впливу на розвиток

недержавного сектора охорони суспільного здоров’я в Україні свідчить, що

найбільші проблеми присутні у сферах забезпечення ефективного

формування та реалізації державної політики та комплексного підходу до

публічного управління галуззю в цілому та недержавним її сектором зокрема

щодо забезпечення нормального соціально-економічного становища

країни (цей факт підтверджує і динаміка другого фактору), встановлення

взаємовідносин недержавних медичних закладів і населення на засадах

довіри, партнерства та на принципах соціальної відповідальності. Найменш

постійною увагою характеризуються третій фактор, що дозволяє зробити

висновок про відсутність комплексного підходу до стратегії розвитку

недержавної медицини, яка має ґрунтуватись на мотивації до саморозвитку

самих установ, маючи за мету поступове посилення їх

конкурентоспроможності та інноваційно-інвестиційної привабливості, у тому

числі для нерезидентів. Але поки що не вирішені проблеми з двома першими

факторами, тому це, дійсно, є далекою перспективою. Але закладати основу

під їх вирішення потрібно вже зараз.

3.2. Запровадження комплексного підходу до механізмів публічного

управління комунальними закладами (підприємствами ) охорони суспільного

здоров’я

Як уже зазначалась у попередніх підрозділах, медична реформа, старт

якій дав Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного

обслуговування населення" [87], передбачає зміну фінансування системи

охорони здоров’я. Суть реформи полягає у переході від системи

фінансування "за стіни" до персоніфікованої оплати "за пацієнта". Тобто
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одним з основних стратегічних завдань цієї реформи є перехід до оплати

діяльності постачальників медичних послуг на основі конкретних результатів

їх діяльності. Для вирішення цього завдання й необхідно змінити характер

відносин між постачальником медичних послуг та їх замовником –

відповідним розпорядником бюджетних коштів.

На зміну командно-адміністративній моделі взаємовідносин між цими

суб’єктами має прийти контрактна модель, у якій взаємовідносини

регулюються договорами. За зазначеними договорами розпорядник

бюджетних коштів діятиме в інтересах пацієнтів як третя сторона-платник, а

заклад охорони здоров’я або лікар як фізична особа-підприємець, який

одержав ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної

практики, виступатимуть як постачальники послуг.

Реформування, про яке йдеться, звісно стосується всіх видів і форм

медичних установ та підприємств, як державних, так і недержавних. Проте,

як показує практика, сьогодні ці процеси здебільшого стосується

недержавного сектора системи охорони здоров’я, а точніше однієї з його

складових – комунальних медичних установ, які зараз набувають статусу

некомерційних підприємств. Розглядаючи в цілому в межах роботи

механізми публічного управління недержавним сектором охорони здоров’я,

вважаємо за доцільне більш детально зупинитись саме на вдосконаленні

таких механізмів стосовно розвитку комунальних закладів як елемента

недержавного сектора. Така увага зумовлена, перш за все, тим, що саме ця

ланка наділена обов’язком надання медичних послуг населенню в якості

первинної ланки. Якість таких послуг, що і є, зрештою, одним із головним

завдань реформування, залежить від організації та умов діяльності

комунальних підприємств, їх кадрового забезпечення, належного

фінансування та ін.

Аналіз літературних джерел, доробок вітчизняних і зарубіжних

експертів дозволяє говорити про певні потенційні варіанти розв’язання
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зазначеної вище проблеми й виокремити три ймовірних варіанти подальшого

розвитку ситуації:

1. Впровадження автономізації закладів охорони здоров’я.

2. Збереження фактичної політики щодо закладів охорони здоров’я, яка

існувала до початку реформування.

3. Приватизація закладів охорони здоров’я [121].

Слід зазначити, що з метою обґрунтування найкращої з альтернатив,

яка є потенційним вирішенням проблеми неефективної роботи мережі

комунальних закладів охорони здоров’я в Україні, проводяться численні

дослідження як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками.

Як узагальнення основних висновків таких досліджень можна

зазначити наступне. Запровадження в Україні моделі взаємовідносин, яку

закріплює Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного

обслуговування населення", потребує надання комунальним закладам

охорони здоров’я управлінської та фінансової автономії. З урахуванням

кращих світових практик цю автономію можна забезпечити шляхом

реорганізації, зокрема перетворення таких закладів у повноцінні суб’єкти

господарської діяльності – комунальні некомерційні підприємства. Таке

перетворення (реорганізація) сприятиме збільшенню їх самостійності в

господарських і управлінських справах, стимулюватиме до поліпшення

якості медичних послуг і підвищення економічної ефективності

використання активів.

Так, комунальне некомерційне підприємство – це підприємство,

утворене за рахунок відокремленого майна територіальної громади з метою

виконання функцій покладених на нього статутом без мети отримання

прибутку [98]. Проте, некомерційне не означає, що підприємство не може

отримувати доходи (прибутки). Некомерційність підприємства полягає в

тому, що грошові кошти спрямовані від його діяльності спрямовуються

виключно на виконання завдання покладеного статутом. Тобто, якщо будь-

яке підприємство придбає нове медичне обладнання або преміює лікаря,
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якого обрали найбільше пацієнтів, це не буде порушення статусу

некомерційності.

Суть же підприємства полягає в більш широких можливостях керівника

з управління підприємством. Закон передбачає можливість керівнику

самостійно затверджувати штатний розклад, відкривати рахунки в банківських

установах, приймати рішення, в межах повноважень визначених статутом,

щодо поточної діяльності. Важливим є те, що підприємство діє на підставі

фінансового плану в межах якого самостійно розпоряджається власними

ресурсами, які отримає від Національної служби здоров’я України (далі –

НСЗУ).

При цьому, підприємство зацікавлене економити на другорядних

витратах (наприклад утеплити фасад чи придбати енергозберігаюче

обладнання для зменшення видатків з утримання приміщень) та

концентруватися на якісному медичному обслуговуванні пацієнтів. Тобто у

загальному вигляді суть проста: якісніше медичне обслуговування – більше

пацієнтів – більше фінансування [98].

Отже, серед основних переваг, які надає комунальному медичному

закладу статус некомерційного комунального підприємства слід відзначити

такі:

– керівник підприємства отримує значно більшу, ніж керівник

бюджетної установи, свободу в розпорядженні активами й фінансами, у

формуванні кадрової політики, визначенні внутрішньої організаційної

структури закладу;

– керівник підприємства може самостійно встановлювати будь-які

форми оплати праці персоналу, що допускаються законодавством;

– фінансування підприємства здійснюється не за постатейним

кошторисом витрат, а на основі власного фінансового плану, що дозволяє

ефективно розпоряджатися коштами;

– комунальні підприємства мають право мати власний рахунок у будь-

якому банку;
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– комунальні підприємства мають право утворювати об’єднання з

іншими закладами,  які також діють у статусі підприємства,  з метою

перерозподілу функцій між ними та спільної оптимізації використання

матеріальних, людських та фінансових ресурсів;

– комунальні підприємства мають можливість наймати за договорами

підряду лікарів фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані та одержали

відповідну ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної

практики та ін.

Усі зазначені вище переваги сприятимуть не лише розвиткові самого

підприємства, а, що найголовніше, – покращать якість та доступність

допомоги й послуг, які надаватимуться громадянам.

Для організації й проведення реформування комунальних закладів

охорони здоров’я на сучасному етапі, а також здійснення управління

зазначеними процесами з боку публічної влади доцільно застосовувати

комплексний підхід та комплексний механізм управління. Як зазначалось у

розділі 1, застосування окремих механізмів впливу не є ефективним.

Слід відзначити, що на різних етапах реформування вітчизняної системи

охорони здоров’я склад комплексного механізму управління з боку публічної

влади буде змінюватись, щоразу з постановкою нових завдань, набір

конкретних механізмів для його реалізації буде іншим. До того ж недержавний

сектор охорони здоров’я, у свою чергу, також складається з різних

елементів (приватні заклади, комунальні підприємства, підприємці,

некомерційні інститути та ін.), методи впливу на розвиток яких з боку органів

публічної влади також відрізняється. У розділі 1 представлені основні складові

комплексного механізму публічного управління розвитком недержавного

сектора охорони суспільного здоров’я, серед яких такі конкретні механізми,

як: організаційний, правовий, економічний, адміністративний, політичний,

мотиваційний, інституційний та інші механізми.

З огляду на це пропонуємо такий алгоритм застосування комплексного

підходу та комплексного механізму публічного управління розвитком
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недержавного сектора охорони суспільного здоров’я на прикладі управління

комунальними підприємствами системи охорони здоров’я.

Рис. 3.4 Алгоритм запровадження механізму публічного управління

розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я

Скористаємось таким алгоритмом для побудови комплексного

механізму управління розвитком комунальних закладів медицини як

елементу недержавного сектора охорони здоров’я на етапі їх

реформування (зміни організаційно-правової форми).

Мета – покращення роботи комунальних закладів охорони здоров’я

шляхом зміни організаційно-правового статусу для забезпечення доступних

та якісних медичних послуг, які надаються громадянам.

Завдання:

Визначення мети управлінського впливу, основних принципів

Постановка конкретних завдань

Обґрунтування вибору конкретних механізмів управління, які доцільно
використати у складі комплексного для вирішення поставлених завдань

Запровадження комплексного механізму публічного управління

Деталізація засобів, методів, інструментів та технологій кожного
конкретного механізму

Перевірка результативності

Проміжний контроль (коригування складу конкретних механізмів або
засобів, методів , які використовуються у їх складі)
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– забезпечення населення доступною та якісною медичною допомогою

відповідно до реальних потреб суспільства і згідно з дотриманням принципів

рівності та справедливості;

– пошук механізмів забезпечення прозорої підзвітності роботи закладів

охорони здоров’я (далі – ЗОЗ), викорінення неофіційних платежів та

корупційних схем;

– створення якісної системи управління інформацією;

– розробка ефективних методів управління та фінансування медичних

закладів.

Виходячи із основних завдань, у складі комплексного механізму

публічного управління розвитком комунальних закладів охорони здоров’я на

сучасному етапі реформування доцільно використати такі конкретні

механізми, як: організаційний, правовий, фінансово-економічний,

адміністративний, інституційний, інформаційний та інші механізми.

1. Організаційний механізм можна представити через структурно-

функціональну схему органів публічної влади, відповідальних за проведення

реформування. Основними методами управлінського впливу виступатимуть

функції відповідних органів та їх завдання, які можуть підлягати

коригуванню в майбутньому (табл. 3.6).

До організаційного механізму також можна віднести організацію

навчання управлінців та менеджерів галузі охорони здоров’я, кадрові

призначення керівника, навчання за кошт громади тощо.

Усі керівники (генеральні директори) закладів обиратимуться за

конкурсом та укладатимуть контракт з власником закладу (наприклад

місцевою радою), що дасть можливість здійснення прозорого механізму

прийняття на роботу та стане фундаментом для контрактних відносин в

медичній сфері.
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Таблиця 3.6

Основні складові організаційного механізму

№з/п Назва органу публічної
влади

Функції та завдання

1 Кабінет Міністрів
України, Міністерство
охорони здоров’я

Створює саму концепцію реформування, впроваджує та
контролює реалізацію реформи.
Забезпечує процедури підготовки кадрів для медичної
галузі, ліцензування медичних препаратів та діяльності,
систему пільг

2 Національна служба
здоров’я

Закуповує медичні послуги для пацієнтів, управляє
бюджетом і його розподілом між закладами охорони
здоров’я та лікарями-ФОПами. Замовляє послуги,
орієнтуючись на вибір громадянами того чи іншого
закладу охорони здоров’я (принцип "гроші ходять за
пацієнтом"), слідкує за якістю та відповідністю послуг

3 Державна казначейська
служба

Забезпечує сплату за рахунками

4 Національне агентство з
питань запобігання коруп-
ції та ревізійна служба

Перевіряють розрахунки а також контролюють
використання перерахованих коштів

5 Органи місцевого
самоврядування (сільські,
селищні, міські ради, їх
виконавчі органи;
районні та обласні ради,
що представляють спільні
інтереси територіальних
громад сіл, селищ та міст;
районні у містах ради та
їх виконавчі органи)

Реорганізують мережу медичних закладів із бюджетних
установ у комунальні некомерційні підприємства
(КНП), щоб держава змогла закуповувати у них
послуги за єдиними тарифами. До повноважень органів
місцевого самоврядування відноситься технічне
забезпечення закладів (стан приміщень, обладнання,
меблів,  наявність води і тепла тощо),  у тому числі
комп’ютерами й інтернетом, щоб заклади могли
надавати якісні медичні послуги і вносити всю
необхідну інформацію у систему "електронне здоров’я"

2. Правовий механізм – це забезпечення відповідних процесів

досконалим нормативно-правовим забезпеченням, а також наданням

методичних рекомендацій та допомоги з питань перетворення закладів

охорони здоров’я з бюджетних установ на некомерційні підприємства.

Сьогодні існує багато різних методичних вказівок і форм навчання для

представників органів місцевого самоврядування, керівників місцевих

органів управління охорони здоров’я та закладів охорони здоров’я, а також

депутатів місцевих рад, відповідальних за підготовку та прийняття рішень
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щодо зміни господарсько-правового статусу комунальних закладів охорони

здоров’я шляхом їх реорганізації (перетворення) з бюджетних установ у

комунальні некомерційні підприємства в межах чинного законодавства

України.

Серед основних пунктів нормативно-правового забезпечення можна

вказати такі:

– чинне законодавство України надає можливість власникам публічних

закладів охорони здоров’я (відповідним територіальним громадам, від імені

яких право комунальної власності здійснюють відповідні місцеві ради)

перетворювати належні їм на підставі зазначеного права заклади охорони

здоров’я (ЗОЗ), що нині мають статус бюджетних установ, на комунальні

унітарні некомерційні підприємства. Рішення про запровадження таких

організаційно-правових змін щодо комунальних ЗОЗ не потребує погодження

Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України чи

інших органів державної влади України;

– перетворення ЗОЗ на комунальні некомерційні підприємства сприяє

збільшенню господарської та фінансової автономії (самостійності) та

управлінської гнучкості комунальних закладів охорони здоров’я,

формуванню у них стимулів для поліпшення якості медичного

обслуговування населення і водночас підвищення економічної ефективності

використання активів;

– перетворення ЗОЗ на комунальні некомерційні підприємства

запобігає можливому надмірному податковому навантаженню на комунальні

ЗОЗ та виключає можливість їх банкрутства і скорочення існуючої мережі

комунальних ЗОЗ;

– перетворені комунальні ЗОЗ не можуть бути приватизовані, оскільки

законодавчі норми встановлюють пряму заборону на такі дії. Процес

перетворення ЗОЗ із бюджетної установи у комунальне некомерційне

підприємство може тривати від 3-х місяців. Трудові відносини з

працівниками реорганізованого ЗОЗ продовжуються, а звільнення можливе
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лише у випадку скорочення чисельності штату перетвореного комунального

некомерційного підприємства;

– після реорганізації окремі працівники можуть бути переведені на інші

посади, переміщені в інші структурні підрозділи у разі необхідності.

Наразі існують такі методичні розробки: "Створення комунального

некомерційного підприємства внаслідок перетворення", "Спрощення

процедури перетворення у зв’язку із введенням у дію Закону про

автономізацію", "Порядок ініціювання включення до порядку денного сесії

відповідної ради питання щодо перетворення закладу охорони здоров’я у КНП",

"Алгоритм перетворення ЗОЗ із бюджетної установи у комунальне

некомерційне підприємство", "Юридичні аспекти та особливості

перетворення", "Особливості положень Статуту КНП (щодо формування

штатного розкладу, оплати праці, предмету діяльності)" [53].

3. Фінансово-економічний механізм публічного управління полягає в

такому – джерелами фінансування перетвореного у комунальне некомерційне

підприємство ЗОЗ можуть бути як бюджетні кошти, так і кошти юридичних

та фізичних осіб. Також джерелом фінансування реорганізованого ЗОЗ

можуть бути кошти, отримані за договорами з органами місцевого

самоврядування та іншими ЗОЗ. Створене (внаслідок перетворення)

комунальне некомерційне підприємство не буде платником податку на

прибуток й податку на нерухомість, тобто процес перетворення ЗОЗ у

комунальне некомерційне підприємство не призводить до виникнення

негативних податкових наслідків у вигляді виникнення нових, пов’язаних з

перетворенням податкових зобов’язань.

Отримання медичної субвенції можливе та здійснюється через

місцевий бюджет за відповідними напрямами видатків за програмно-

цільовим методом. У той же час, не забороняється здійснення фінансування

із місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом з метою реалізації

певних місцевих програм. Також можливі податкові канікули для



149

новоутвореного закладу на п’ятирічний період від податкових відрахувань зі

своїх власних доходів до місцевих чи державного бюджетів.

4. Інформаційний механізм – створення налагодженої системи

управління інформацією, єдиного реєстру лікарень, лікарів, приватних

закладів лікування та профілактики і, що не менш важливо, якісної

статистичної інформації – систему "електронне здоров’я" (наявному сервісу

https://helsi.me/ наразі бракує статистичної інформації; відгуків пацієнтів із

премодерацією тощо).

5. Механізм громадського контролю. Для громадського контролю за

медичною та фінансово-господарською діяльністю закладів

створюватимуться наглядові ради. До функцій таких наглядових рад має

належати:  контроль та моніторинг роботи керівництва закладів охорони

здоров’я (головних лікарів);  контроль за фінансуванням, яке виділяється на

конкретний заклад, та майном закладів, що знаходяться на їх території.

За таких умов мінімізується можливість вчинення корупційних дій,

адже пацієнти знатимуть, на що держава витратила кошти, лікарі матимуть

необхідні засоби для належної роботи, громадськість контролюватиме

фінансові потоки.

Отже, основне завдання управління – м’яко і ефективно провести

реформування, для цього необхідно застосувати комплексний механізм, який

складатиметься з таких конкретних: організаційний, правовий, фінансово-

економічний, інформаційний, інституційний, громадського контролю.

Разом з тим, на сучасному етапі реформування надважливим завданням

є формування позитивної громадської думки та довіри до таких закладів.

Громадську думку щодо ставлення до системи охорони здоров’я та власне її

становища в Україні не можна назвати адекватною через низьку довіру як до

практикуючих лікарів окремо, так і до всієї системи охорони здоров’я.

Громадяни, через нерозуміння суті реформи в охороні здоров’я, не

вимагають від влади конкретних заходів щодо покращення системи медичної

допомоги, а отже, ніяк не сприяють реформуванню охорони здоров’я. Також
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через відсутність суттєвих реформ за останні роки в галузі охорони здоров’я

люди втратили будь-який інтерес до спроб змінити щось у даній галузі чи

підтримати будь-яку ініціативу.

Відсутність прагнення до змін у всіх зацікавлених
сторін (стейкхолдерів) є суттєвою перешкодою на шляху реалізації реформ.
На сьогодні налічується незначна кількість людей, зацікавлених у
покращенні ефективності роботи медичних закладів. Ключові стейкохлодери
не є лідерами змін, оскільки між ними відсутня належна комунікація. При
цьому владні органи теж не на належному рівні інформують про свої рішення
та висвітлюють свою діяльність.

Рівень довіри може знизити результативність реформування
комунальних закладів а довіра, як показав факторний аналіз, посідає друге
місце серед усіх суттєвих чинників впливу, тому до визначеного переліку
конкретних механізмів публічного управління у складі комплексного
доцільно додати ще один, який умовно можна назвати механізмом
безпосередньої участі всіх зацікавлених сторін (стейкхолдерів) у реалізації
певного рішення.

Суть цього механізму полягає у тому, що коли формується чи
реалізується певне управлінське рішення, участь у цьому процесі можуть брати
всі стейкхолдери. Це у свою чергу підвищить рівень довіри та результати
співробітництва. Визначення механізмів впливу певних груп зацікавлених
сторін дає можливість задіяти їх права та обов’язки, а також можливості як
механізми впровадження позитивних змін в систему охорони здоров’я.

Так, ключовими стейкхолдерами, які мають прямий або
опосередкований вплив на роботу комунальних закладів охорони здоров’я
можна визнати такі: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України,
комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, Міністерство
охорони здоров’я України та місцеві органи управління, Міністерство
фінансів України, міжнародні організації, органи місцевого самоврядування,
місцеві громади, заклади вищої освіти, громадські організації, науковці,
приватні заклади охорони здоров’я, лікарі, пацієнти  та ін. Разом з тим, слід
розуміти, що ключові стйкхолдери можуть мати зовнішній, так і внутрішній
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вплив на політику й розвиток комунальних підприємств. При виробленні
стратегії розвитку слід враховувати інтерес та можливості всіх зацікавлених
сторін для досягнення головного завдавання – забезпечення населення
доступною та якісною медичною допомогою відповідно до реальних потреб.

На рис. 3.5 представлено основних зовнішніх стейкхолдерів, які беруть

участь у зазначених вище процесах. Також треба мати на увазі вплив, який

здійснюють на розвиток підприємств і такі внутрішні зацікавлені сторони як

керівники/генеральні директори медичних підприємств, лікарі і самі

пацієнти.

Скажімо, керівники медичних підприємств за умови володіння

управлінськими навичками та вміннями як менеджери своїх закладів можуть

раціонально розподіляти всі ресурси. Приватні ЗОЗ безпосередньо

впливають на покращення діяльності державних та комунальних медичних

закладів, адже вони створюють конкурентне середовище у сфері надання

медичних послуг. Мають відпрацьовані схеми та методи роботи в умовах

повної автономії, отже, цей досвід може бути використаний під час

впровадження автономізації державних та комунальних закладів.

Мотивація лікарів залежить від заробітної плати, дисципліни, вільної

конкуренції. Низька оплата праці спричиняє розвиток корупційних схем у

відносинах "лікар – пацієнт", а відсутність вільної конкуренції знижує

бажання самовдосконалення за відповідною спеціалізацією, що стримує

розвиток медичної науки та знижує якість медичних послуг.

Низька довіра пацієнтів до системи надання медичної допомоги

спричиняє практику самолікування або відмову від лікування, що в свою

чергу впливає на незадовільний загальний стан населення.

Саме механізм безпосередньої участі може обмежити неочікувані

наслідки та залучити найбільше зацікавлених сторін до процесу

реформування комунальних закладів, які сьогодні найближчі до громадян у

надання послуг та допомоги. Цей механізм визначає коло стейкхолдерів, з їх

інтересами та можливостями, для проведення такого реформування.
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Рис. 3.5 Вплив зовнішніх стейкхолдерів на систему охорони здоров’я

Верховна
Рада України

Кабінет
Міністрів
України

Визначає напрямки покращення загального стану
та функціонування системи закладів охорони
здоров’я, що забезпечить суспільство якісними
медичними послугами
Здійснює перерозподіл повноважень, має
забезпечити координацію, міжвідомчість та
моніторинг за діяльністю центральних органів
виконавчої влади в сфері впровадження принципу
"здоров’я у всіх політиках"
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місцевого
самоврядування

Приймають рішення щодо виділення,
перерозподілу грошей, від яких залежить
ефективність діяльності системи ОЗ на місцевому
рівні. У контексті децентралізації вони отримують
більше можливостей фінансувати ЗОЗ, визначати
пріоритети на локальному рівні

Міністерство
фінансів
України

Гарантує створення умов для поступового розвитку
підприємницької діяльності та формує ефективну
економічну систему у сфері ОЗ, погоджує
виділення коштів для системи охорони здоров’я

Міністерство
охорони здоров’я
України та
місцеві органи
управління

Контролює реалізацією державної політики у сфері
ОЗ, збереження санітарного та епідемічного стану
населення в межах норми, контролює якість
надання медпослуг та охорони здоров’я,
організовує безоплатну медичну допомогу та ін.

Комітет ВР
України з
питань охорони
здоров’я

Визначає пріоритети у законодавчій сфері охорони
здоров’я, готує та розглядає нормативно-правові
акти, відповідно до своїх повноважень; має
контрольні функції у сфері законодавства про
охорону здоров’я та фармацевтичну діяльність

Місцеві
громади

Визначають як безпосередньо так і через своїх
представників в виборних органах напрями та
способи покращення ситуації з надання медичної
допомоги в громаді. Для цього створюються
спеціальні органи, спостережні або наглядові ради

Міжнародні
організації

Надають підтримку, фінансову допомогу та
контролюють кошти, які виділяються організаціями
на програми в Україні

Науковці та
науково-
дослідні
установи

Є не лише підґрунтям, а й запорукою реформ ОЗ
країни, що спрямовані на створення системи,
орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити
медичне обслуговування для всіх громадян України
на рівні розвинутих європейських держав

Заклади вищої
освіти

Беруть безпосередню участь у підготовці не лише
медичного персоналу, але й управлінців для
медичних закладів будь-якої форми власності

Громадські
організації
та ЗМІ

Некомерційні громадські підприємства (хоспіси при
релігійних організаціях, волонтери, лікарні при
церквах, благодійних фондах та ін. нівелюють
неспроможності надання допомоги ЗОЗ; меценати
громадські організації, ЗМІ впливають на політику
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Значно підвищити градус довіри можуть превентивні заходи щодо

обмеження неочікуваних наслідків, які передбачають контроль за впливом

зовнішніх факторів на зміни в системі охорони здоров’я. Ці фактори можуть

викликати спротив усього політичного суспільства, адже існують міфи щодо

автономізації закладів охорони здоров’я.

Обмеженням неочікуваних наслідків можуть бути:

– підвищення мотивації медичних працівників, що передбачає

підготовку менеджерів, управлінців, раціональне делегування повноважень;

– широке ознайомлення громадськості з основними змінами системи,

самою суттю реформи охорони здоров’я;

– визначення періоду адаптації переходу з однієї організаційно-

правової форми на іншу.

Узагальнюючи зазначене вище, можемо представити складові

комплексного механізму публічного управління розвитком такого сегмента

недержавного сектора охорони здоров’я як комунальні установи й

підприємства, який представлений на рис. 3.6.

Рис. 3.6 Комплексний механізм публічного управління розвитком

комунальних закладів охорони здоров’я

Органи публічної влади

Комплексний механізм публічного управління

Організа-
ційний

Право-
вий

Фінансово-
економічни

й

Громадськог
о контролю

Безпосеред-
ньої участі

Інфор-
маційний

Комунальні заклади охорони здоров’я

Комунальні некомерційні підприємства

Покращення здоров’язбереження, підвищення якості та доступності
медичних послуг для населення
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Отже, на сучасному етапі реформування комунальних закладів

необхідно застосовувати комплексний механізм публічного управління їх

розвитком. Узагальнюючи зазначене вище, можна зазначити, що

комплексний механізм публічного управління розвитком такого сегмента

недержавного сектора охорони здоров’я як комунальні підприємства на етапі

їх реформування – це сукупність засобів впливу з боку публічної влади у

вигляді таких конкретних механізмів, як організаційний, правовий,

інформаційний, фінансово-економічний, громадського контролю,

безпосередньої участі та ін. з метою покращення роботи комунальних

закладів охорони здоров’я шляхом зміни організаційно-правового статусу

для забезпечення доступних та якісних медичних послуг, які надаються

громадянам.

3.3. Концептуальні підходи до підготовки управлінців у галузі охорони

суспільного здоров’я

У контексті розвитку галузі в цілому та реалізації медичної реформи,

де основним серед завдань є зміна фінансування та структури закладів

відповідно до організаційно-правового статусу, назріла необхідність

підготовки фахівців, здатних керувати закладами галузі різних форм

власності. Удосконаленням організаційного механізму публічного

управління галуззю і є розбудова інституту підготовки управлінців охорони

суспільного здоров’я, здатних втілити в життя цю реформу.

Як зазначалось у підрозділі 2.3. сьогодні система підготовки кадрів для

галузі охорони здоров’я в Україні передбачає проведення освітньої

діяльності за трьома напрямками: спеціалізація та удосконалення лікарів за

спеціальністю "Організація та управління охороною здоров’я"; підготовка

магістрів державного управління, орієнтованих на галузь охорони здоров’я;

підготовка менеджерів, орієнтованих на галузь охорони здоров’я.
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Узагальнення різних джерел дає можливість сформулювати у

загальному вигляді такі визначення для певних посад галузі охорони

здоров’я:

- головний лікар – керівник медичного закладу охорони здоров’я, лікар

за фахом, який закінчив інтернатуру та пройшов спеціалізацію за

спеціальністю "Організація та управління охороною здоров’я" або має ступінь

магістра публічного (державного) управління, відповідає кваліфікаційним

вимогам і призначений на посаду в установленому порядку;

– державний службовець у галузі охорони здоров’я – державний

службовець або посадова особа органу місцевого самоврядування, який є, як

правило, лікарем за фахом, магістром публічного (державного) управління і

обіймає певну посаду в органах публічного управління (наприклад, очолює

управління охорони здоров’я або працює у профільному міністерстві тощо);

– менеджер, орієнтований на галузь охорони здоров’я – фахівець, який

не є державним службовцем, часто і не лікар, що працює чи очолює медичний

заклад чи підприємство недержавної форми власності, займається загальним

керівництвом та виконує організаційну роботу щодо реалізації замовлення на

контрактних засадах; як правило, менеджер може мати юридичну чи

економічну освіту.

Слід зазначити, що ці визначення сформульовані автором у загальному

розумінні, тому не всі вимоги до претендентів на посади є обов’язковими на

практиці.

Як показує аналіз системи підготовки кадрів, яку пропонує сьогодні

держава, про підготовку керівної ланки для медичних підприємств

недержавного сектора охорони здоров’я не йдеться. До того ж їх навіть не

виокремлюють, а включають у категорію "менеджери, орієнтовані на галузь

охорони здоров’я".

Погодимось, що такий підхід був прийнятним для системи охорони

здоров’я, яка функціонувала в Україні довгий час після розпаду СРСР. Проте,

зважаючи на кардинальні реформи галузі в цілому та роль недержавного
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сектора у здійсненні цих змін, існує нагальна необхідність і змін у підходах до

організації системи підготовки кадрів для медичних закладів різної форми

власності, зокрема їх керівної ланки. Актуальність такого підходу

підтверджує і Наказ МОН, який затвердив Зміни до кваліфікаційні вимог

керівників закладів охорони здоров’я, яким, відповідно до цього документа,

не обов’язково мати медичну освіту.

Сьогодні підготовку та підвищення кваліфікації кадрів для галузі

охорони здоров’я здійснюють окремі заклади вищої освіти (рис. 3.7).

Система підготовки (в тому числі за державним замовленням)

Фахівці
галузі

Головні лікарі
(керівники медичного
закладу охорони
здоров’я)

Державні службовці
(фахівці) в органах
публічної влади,
орієнтовані на галузь
охорони здоров’я.

Менеджери орієнтовані
на галузь охорони
здоров’я

ЗВО, які
готують

1. Медичні заклади;
2.ЗВО, які надаються
повну вищу освіту у
галузі знань
"Управління та
адміністрування" (за
спеціальністю
"Публічне управління
та адміністрування" або
"Менеджмент",
"Охорона здоров’я" з
наступною
спеціалізацією зі
спеціальності
"Організації і
управління охороною
здоров’я" або "Право",
або "Соціальні та
поведінкові науки", або
"Гуманітарні науки"

1. ЗВО, де претенденти
здобувають повну
вищу освіту (за будь-
якою спеціальністю,
не обов’язково
медичну);
2. НАДУ та
регіональні інститути;
3. ЗВО, які мають
ліцензію на підготовку
магістрів
спеціальності 281
"Публічне управління
та адміністрування"

1. ЗВО, де претенденти
здобувають повну вищу
освіту (за будь-якою
спеціальністю, не
обов’язково медичну);

2.ЗВО, які надаються
повну вищу освіту у галузі
знань "Управління та
адміністрування" (за
спеціальністю "Публічне
управління та
адміністрування" або
"Менеджмент"

Підвищення
кваліфікації

ЗВО післядипломної
медичної освіти

НАДУ та регіональні
інститути

Рис. 3.7. Підготовка кадрів для управлінської діяльності у сфері охорони

суспільного здоров’я
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Зважаючи на викладене вище доцільно говорити про єдину категорію

управлінців галузі охорони суспільного здоров’я, організація системи якісної

підготовки яких повинна стати основним завданням публічного управління у

напрямі кадрового забезпечення галузі в цілому. У роботі цей напрям

досліджується як складова організаційного механізму публічного управління

охороною здоров’я в цілому та її недержавного сектора зокрема.

Отже, управлінець галузі охорони суспільного здоров’я – це

керівник (генеральний директор, директор, начальник, завідувач)

закладу/установи/підприємства охорони здоров’я будь-якої форми власності,

який здійснює загальне керівництво його функціонування та координацію

окремих ланок, спрямовує зусилля колективу для досягнення мети й

отримання високого результату (або/та прибутку). Такий керівник повинен

відповідати кваліфікаційним вимогам і призначатися на посаду у

встановленому порядку (здебільшого за конкурсом).

У цьому контексті пропонуємо розрізняти поняття "управлінець" і

"менеджер". Менеджер – особа, яка також виконує управлінські функції,

проте не є керівником закладу чи підприємства. Це може бути керівник

підрозділу, відділу або будь-якої структури відповідно до штатного розпису.

Зважаючи на такий підхід, пропонуємо і зміни у системі підготовки

управлінців галузі в цілому (рис. 3.8).

Система підготовки (в тому числі за державним замовленням)

Кого готують Управлінці галузі охорони суспільного здоров’я - керівник закладу чи
підприємства охорони здоров’я будь-якої форми власності та
організаційно-правої форми

ЗВО, які
готують

ЗВО, які надаються повну вищу освіту (магістр) у галузі знань
"Управління та адміністрування" (за спеціальністю "Публічне
управління та адміністрування" або "Менеджмент")  з наступною
спеціалізацією зі спеціальності "Організації і управління охороною
здоров’я"

Підвищення
кваліфікації

ЗВО післядипломної медичної освіти

Рис. 3.8. Пропонована система підготовки кадрів для управлінської

діяльності у сфері охорони суспільного здоров’я
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Слід відзначити, що інтеграція української освіти у світовий освітній

простір створює умови для переходу від традиційної вітчизняної парадигми

"освіта на все життя" до нової: "безперервна освіта протягом усього життя",

тобто "освіта через усе життя". Це повною мірою стосується й підготовки

управлінців галузі охорони суспільного здоров’я,  які навчаються та

підвищують кваліфікацію протягом усієї своєї професійної кар’єри. Система

підготовки, яка пропонується повною мірою здатна забезпечити принцип

безперервної освіти протягом усього життя.

Отже, після 2022 року можна буде отримати можливість працювати

керівником медичного закладу та отримувати відповідну освіту особам, які

претендують на посади управлінців у галузі охорони здоров’я у будь-якому

ЗВО, які надаються повну вищу освіту (магістр) у галузі знань "Управління

та адміністрування" (за спеціальністю "Публічне управління та

адміністрування" або "Менеджмент") з наступною спеціалізацією зі

спеціальності "Організації і управління охороною здоров’я". Це звісно

можуть бути як державні, так і приватні ЗВО.

Слід зазначити, що зважаючи на попит, який вже відчувається сьогодні

з боку лікарів державних та комунальних установ,  більшість закладів ЗВО

будуть пропонувати такі послуги. Це за логікою спричинить певну

конкуренцію серед таких ЗВО. Слухачі будуть обирати за певними,

індивідуальними для кожного критеріями. Узагальнення результатів різних

соціологічних досліджень щодо визначення привабливості ЗВО дають

підстави виділити основні з таких критеріїв: зміст та програми навчання,

репутація закладу, належні умови.

Вважаємо, що державні ЗВО, маючи значний потенціал та досвід

повною мірою можуть надавати вказані вище освітні послуги,

запропонувавши найкращі умови для навчання. Визначаючи зміст програм як

визначальний фактор під час вибору закладу, вважаємо за доцільне більш

детально зупинитися саме на основних принципах та підходах до складання
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програм підготовки управлінців галузі охорони суспільного

здоров’я (кваліфікаційний рівень – магістр).

Аналізуючи програми такої підготовки, які пропонуються сьогодні,

можна зробити висновок про те, що основний набір дисциплін подібний,

проте є свої "індивідуальності". У цілому програми, за якими навчають

майбутніх управлінців, не відрізняються, хіба що дисципліни можуть мати

нішу назву. Різниця – у кількості відведених на них годин і змістовному

наповненні викладання. Однак практично всі ЗВО намагаються розробляти

такі програми, орієнтуючись на зарубіжні аналоги, у партнерстві із

закордонними фахівцями.

Вважаємо за доцільне запропонувати основні підходи до організації

підготовки управлінців галузі охорони суспільного здоров’я, використовуючи

наукові доробки вітчизняних науковців, узагальнення потреб у навчанні

керівників медичних закладів та власний досвід. Визначаючись із засадами

навчання зазначеної категорії слухачів, варто застосовувати два основних

підходи: компетентнісний та професійноорієнтований. Відповідно до суті

компетентнісного, формою виміру результативності такого навчання

вважаються ключові компетентності, що є ознакою функціональної

грамотності того, хто навчається (в межах нашого дослідження – управлінців

галузі охорони суспільного здоров’я). Професійноорієнтований підхід дасть

можливість випускникам бути затребуваними на ринку менеджерів медицині.

Призначення на посади керівників відбувається на конкурсній основі, тому

знання й уміння, яких набуде майбутній управлінець, повинні бути

максимально наближені до виконуваної на посаді роботи.

Ще один підхід, який ми пропонуємо для такого організації навчання, –

це підхід міжсекторної галузевої взаємодії.  Його суть у тому, що, по-перше,

на одному курсі за однією програмою будуть навчатися фахівці як органів

публічної влади в галузі охорони здоров’я, так і закладів, підприємств та

організацій галузі різних форм власності, по-друге, вони будуть набувати

компетентностей різних видів діяльності у розрізі секторів зазначеної галузі,
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розумітися на їх місії та основних завданнях діяльності. За цим підходом

однією із обов’язкових складових програм навчання має бути трирівневе

стажування на керівних посадах (в органах публічної влади галузі, в

державному медичному закладі, на приватному підприємстві). Такий підхід у

вузькому значенні сприятиме різнобічній підготовці "універсальних"

управлінців для галузі, більш широкому застосуванню методів управління

приватними підприємствами в державних установах і навпаки та ін. У

широкому – налагодженню комунікації між секторами галузі, розвитку

проєктної діяльності, протидії корупції, розвитку державно-приватного

партнерства та ін.

Такі ж підходи мають застосовуватись і до програм навчання.

Пропонуємо визначити етапи та основні акценти таких програм,

використовуючи напрацювання вітчизняних науковців, зокрема

Ю. Рашкевича [99].

Першим етапом побудови такої програми – є визначення потреби та

потенціалу програми (консультації з науковцями; замовниками;

потенційними слухачами; вивчення нормативних документів, що містять

кваліфікаційні вимоги до посад медичних керівників, їх типових посадових

інструкцій тощо). Це дасть змогу перевірити, чи є потреба в даній програмі,

чи відповідає вона встановленим або новим професійним вимогам.

Такі консультації, на нашу думку, повинні стати відправною точкою в

процесі розробки всіх професійноорієнтованих програм навчання та

підвищення кваліфікації. З огляду на це, для прикладу, проаналізуємо деякі

посадові інструкції, які визначають завдання управлінців галузі охорони

суспільного здоров’я в розрізі основних функцій: головного лікаря,

державного службовця в галузі охорони здоров’я, директора підприємства.

Так, відповідно до посадових обов’язків головний лікар:

1. Здійснює керівництво установою охорони здоров’я відповідно до

чинного законодавства, що визначає діяльність органів і установ охорони

здоров’я.
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2. Представляє установу охорони здоров’я в державних, судових,

страхових і арбітражних органах.

3. Організує роботу колективу по наданню своєчасної і якісної

медичної і лікарської допомоги населенню.

4. Забезпечує організацію лікувально-профілактичної, адміністративно-

господарської і фінансової діяльності установи.

5. Здійснює аналіз діяльності установи охорони здоров’я і на основі

оцінки показників її роботи вживає необхідних заходів по поліпшенню форм

і методів роботи установи.

6. Розглядає і затверджує положення про структурні підрозділи

установи і посадові інструкції працівників

7. Контролює виконання вимог правил внутрішнього трудового

розпорядку, техніки безпеки, охорони праці, технічної експлуатації приладів,

устаткування і механізмів [72].

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

визначає такі завдання та обов’язки генерального директора

(директора)/начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я:

1. Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та

фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров’я, відповідає за

фінансово-господарські результати його діяльності.

2. Організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової

стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової ситуації.

3. Організовує формування та моніторинг виконання операційних

планів. Забезпечує виконання усіх зобов’язань перед державним та місцевим

бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами,

постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання

господарських і трудових договорів.

4. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних

підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з

урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності
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роботи закладу охорони здоров’я, якості та конкурентоспроможності послуг,

що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і

задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної

допомоги.

5. Веде переговори з представниками власника закладу та замовниками

щодо виконання планів та умов надання послуг.

6. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу.

7. За необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та

наглядових громадських рад при закладі.

8. Вживає заходів щодо забезпечення закладу охорони здоров’я

кваліфікованими кадрами а також найкращого використання знань та досвіду

працівників. Відбирає та призначає працівників на керівні посади закладу.

9. Виступає наставником та забезпечує професійний розвиток

працівників.

10. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов

праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього

середовища.

11. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного

договору.

12. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської

діяльності закладу охорони здоров’я в межах наданих йому прав, доручає

виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим

особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів,

функціональних підрозділів закладу охорони здоров’я.

13. Здійснює зовнішнє представництво закладу в адміністративних

органах, засобах масової інформації тощо.

14. Захищає майнові інтереси закладу охорони здоров’я в суді, органах

державної влади та управління [31].
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У розпорядженні голови обласної державної адміністрації визначено

такі завдання для директора Департаменту охорони здоров’я обласної

державної адміністрації:

1. Здійснює керівництво Департаментом.

2. Несе персональну відповідальність за організацію та результати його

діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті.

3. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування

планів роботи обласної державної адміністрації.

4. Вживає заходів з удосконалення організації та підвищення

ефективності роботи Департаменту.

5. Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншим

структурними підрозділами обласної державної адміністрації,

міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами

місцевої самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за

доручення керівництва обласної державної адміністрації.

6. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за і

виконанням.

7. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної

державної адміністрації кошторису Департаменту.

8. Здійснює добір кадрів.

9. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил

внутрішнього службового та трудового розпорядку, виконавської дисципліни

(із розпорядження "Про затвердження Положення про Департамент здоров’я

Харківської обласної державної адміністрації") [91].

Посадовою інструкцією директора приватного підприємства в галузі

хорони здоров’я визначено такі завдання:

1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види

діяльності підприємства.
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2. Визначає напрями розвитку підприємства у формуванні цінової,

кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та

зовнішньоекономічної діяльності.

3. Організує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів

та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на

досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва та

продукції.

4. Забезпечує відповідність продукції кращим світовим зразкам з метою

задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції,

підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості

продукції на основі широкого запровадження нової техніки і прогресивної

технології, організації праці, виробництва і управління, удосконалення

господарського механізму.

5. Направляє діяльність персоналу на досягнення високих економічних

та фінансових результатів.

6. Забезпечує виконання підприємством програми оновлення продукції,

планів капітального будівництва, обов’язків перед державним бюджетом,

постачальниками, замовниками і банками.

7. Організує виробничо-господарську діяльність підприємства на

основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних

матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження

передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва

шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення

технічного рівня і якості продукції, раціонального і економного витрачання

всіх видів ресурсів.

8. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими

кадрами, найкращого використання безпечних і сприятливих умов праці,

додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

9. Здійснює заходи з соціального розвитку колективу підприємства,

забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору,
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проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє

розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

10. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів

керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності

виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за

доручену йому справу.

11. Забезпечує додержання законності, активне використання правових

засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку,

господарського розрахунку.

12. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства,

забезпечення і збереження зайнятості працівників.

13. Представляє підприємство в органах державної влади і у

взаємовідносинах з партнерами [71].

Отже, проаналізувавши типові посадові інструкції управлінців у

частині основних завдань, можемо відмітити їх подібність та

систематизувати, уклавши перелік основних функцій, які будуть здійснювати

управлінці на майбутніх посадах. Слід зазначити, що перелік виконуваних

функцій для управлінців не обмежується тільки функціями управлінського

циклу. Серед основних функцій:

– планувальна;

– організаційна;

– мотиваційна;

– координаційна;

– контрольна;

– освітня;

– дослідницька;

– представницька.

Можна погодитись, що це не повний перелік функцій, які доводиться

виконувати сучасному керівникові. Більш детальний аналіз потребує

додаткових досліджень.
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Наступним етапом побудови програми є визначення профілю та

ключових компетентностей. Аналіз документів у частині вимог для

претендентів на посади управлінців сфери охорони здоров’я дає підстави

укласти перелік основних компетенцій, якими повинні володіти випускники

після закінчення навчання.

В узагальненому вигляді управлінець повинен володіти такими

компетентностями, а саме повинен знати: закони, постанови, укази,

розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної

влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу

охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу

охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи,

вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і

соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості

ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних

процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони

здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових

планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності;

ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок

укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих

тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових

відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній

галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних

ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію

виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення

переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення

управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила

ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову

літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення

потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку

менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я [31].
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Таблиця 3.7

Джерела інформації щодо складових навчання

Джерело Інформація
Стратегічні напрями діяльності держави
стосовно розвитку галузі,
кадрова політика;
тенденції розвитку галузі з огляду на
міжнародний досвід

Напрями професійної діяльності,
функції та типові завдання
майбутньої діяльності

Вимоги кваліфікаційних характеристик,
посадові інструкції

Компетентності (знання, уміння)

Консультації із зацікавленими сторонами Потреби у навчанні

Наступними за етапами побудови професійноорієнтованої програми

Ю. Рашкевич подає такі: формулювання програмних результатів навчання,

вирішення питання щодо модуляризації освітньої програми, визначення

компетентностей та формулювання результатів навчання для кожного

модуля, визначення підходів до викладання, навчання та оцінювання,

перевірка охоплення ключових загальних та предметно-спеціалізованих

компетентностей, перевірка збалансованості та реалістичності програми,

моніторинг та удосконалення програми в процесі її реалізації [99].

Таким чином, вважаємо за доцільне програму підготовки управлінців

галузі охорони суспільного здоров’я будувати за такої структурно-логічною

схемою (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Структурно-логічна схема побудови програми підготовки

управлінців галузі охорони суспільного здоров’я

функції завдання компетентності

дисципліна
(модуль) види контрою
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У таблиці 3.8 представлено приклад використання такої структурно-

логічної схеми. У межах кожної функції, які представлені вище, окреслені

певні завдання, кожному з яких відповідає система умінь (компетентностей)

щодо його вирішення з урахуванням специфіки галузі охорони здоров’я та

регіону. Цих компетентностей і повинні набути випускники після вивчення

певних модулів та продемонструвати набуті звання під час практики та

стажування в публічної влади, що опікуються розвитком галузі, медичних

підприємствах різних форм власності. Освітні та кваліфікаційні вимоги до

магістрів з менеджменту в галузі охорони здоров’я у вигляді переліку

здатностей та умінь вирішувати завдання діяльності представлені на прикладі

аналізу однієї функції – планувальної.

Таблиця 3.8

Планувальна функція у розрізі навчання

Типові завдання
діяльності

Розробка стратегічних напрямів розвитку закладу охорони здоров’я,
забезпечення її конкурентоспроможності
Планування та прогнозування діяльності закладу охорони здоров’я
Планування потреби закладу охорони здоров’я у ресурсах
(матеріальних, фінансових, трудових)
Розробка та впровадження нововведень
Прогнозування динаміки попиту
Формування оптимального асортименту продукції
Системне планування самоменеджменту

Компетентності  1. 3 використанням сучасних методик з позицій системного підходу
проводити комплексний аналіз діяльності закладу охорони здоров’я.
2. Проводити системний аналіз макро- і мікросередовища закладу
охорони здоров’я, моніторинг основних конкурентів на галузевому
ринку.
3. Використовувати сучасні методи діагностики та експертизи
діяльності підприємства з урахуванням організаційно-правової форми
закладу охорони здоров’я.
4. Забезпечувати систему моніторингової діагностики закладу охорони
здоров’я.
5. За результатами маркетингових досліджень і моніторингу
конкурентів визначати стратегію конкурентної переваги та обирати
оптимальну стратегію розвитку закладу охорони здоров’я.
6. Здійснювати сценарне бізнес-планування, брати участь у здійсненні
фінансового планування діяльності закладу охорони здоров’я з
урахуванням галузевих особливостей, мікро- і макроекономічних
прогнозів.
7. Планувати систему заходів щодо забезпечення стабільного
підвищення якості продукції, медичного обслуговування.
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Продовження табл. 3.8.
8. Проводити багатоваріантні розрахунки цін на медичні послуги,
лікарські засоби, товари медичного призначення, тощо, формувати
цінову політику.
9. Оцінювати та формувати інвестиційний портфель закладу охорони
здоров’я.
10. 3 використанням сучасних методик і економіко-математичних
моделей планувати потреби закладу охорони здоров’я у матеріальних,
фінансових та трудових ресурсах, визначати постачальників.
11. Брати участь у варіантному плануванні, прогнозуванні і
моделюванні цінової політики в умовах змін попиту.
12. Аналізувати та прогнозувати основні кон’юнктуроутворюючі
фактори потенційних ринків збуту, виявляти нових споживачів…

Орієнтовний
перелік
дисциплін

Методи прогнозування, Управління якістю, Статистика, Менеджмент
та маркетинг, Управління ризиками, …

Види практик та
контролю

Розробка соціально-економічної складової стратегії розвитку місцевої
громади (у розділі "Здоров’язбереження громади").

Складання орієнтовного бізнес-плану роботи та розвитку медичного
підприємства

Насамкінець, не слід залишати поза увагою той факт, що

компетентного фахівця здатний виховати лише компетентний викладач. У

рамках програми навчання, підходи до побудов якого представлені у

підрозділі для участі в певних видах навчальної діяльності доцільно

запрошувати успішних підприємців, державних службовців органів

публічного управління галузі охорони здоров’я, керівників медичних установ

різних форм власності тощо.

Зрештою, в Україні досить багато вишів готують фахівців у галузі

управління та адміністрування. Проблема лише в тому, що до сьогодні вони

не враховували специфіки підготовки саме в охороні здоров’я. А там, де

готували менеджерів для медичної галузі на базі медичної освіти, навпаки, не

ґрунтувалися на знаннях з управління й адміністрування, що також не

"вписується" в нові кваліфікаційні вимоги до посади генерального директора

закладу охорони здоров’я. Та навіть якщо кадрову нішу у цій сфері буде

заповнено, актуальність навчання відповідних фахівців не зникне. Адже
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згідно з типовою формою контракту, який укладають із кожним директором

медичного закладу, він має не рідше 1 разу на 5 років проходити

перекваліфікацію. Це цілком відповідає європейським принципам

гуманітарної освіти – "освіта протягом життя".

Експериментальними базами для створення інститутів підготовки

менеджерів у галузі охорони суспільного здоров’я в Україні можуть стати

інститути системи НАДУ при Президентові України, яка реформована

відповідно до Указу Президента України. У межах навчальних програм в цих

навчальних закладах сьогодні сконцентровані найсучасніші знання з

менеджменту, соціально-економічного управління, методів та технологій

публічного адміністрування в різних сферах суспільного життя, у тому числі

і напрацювання у галузі охороні здоров’я. Інтегрувавши всі ці доробки в одну

концепцію, можна створити унікальний навчальний курс, який закладе

фундамент для створення системи підготовки керівних кадрів як для

державного, так і недержавного сектора охорони суспільного здоров’я. На

користь такого підходу виступає і те, що розвиток сфери охорони

суспільного здоров’я – це одне з пріоритетних завдань державної соціальної

політики. Неспроможності ринку в цій сфері обов’язково повинні

нівелюватись ефективною державною політикою. Лише за умов

функціонування таких інститутів можна буде вже сьогодні порушувати

питання про вдосконалення механізму видачі ліцензії комерційним закладам

на здійснення діяльності у сфері охорони здоров’я, керівником якого є

магістр публічного управління за визначеним напрямком, навіть якщо не є

лікарем за фахом.

Обов’язковою складовою сучасних програм підготовки менеджерів

галузі охорони здоров’я повинна стати трирівнева практика: в органах

публічного управління галуззю, в державних медичних закладах та у

закладах недержавної форми власності.
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Висновки до третього розділу

1. Проведений аналіз динаміки факторів впливу на розвиток

недержавного сектора охорони суспільного здоров’я в Україні свідчить, що

найбільші проблеми присутні у сферах забезпечення ефективного

формування та реалізації державної політики та комплексного підходу до

публічного управління галуззю в цілому та недержавним її сектором зокрема

щодо забезпечення стабільного соціально-економічного становища країни,

встановлення взаємовідносин недержавних медичних закладів і населення на

засадах довіри, партнерства та на принципах соціальної відповідальності.

Найменш постійною увагою характеризуються третій фактор, що дозволяє

зробити висновок про відсутність комплексного підходу до стратегії

розвитку недержавної медицини, яка має ґрунтуватись на мотивації до

саморозвитку самих установ, маючи за мету поступове посилення їх

конкурентоспроможності та інноваційно-інвестиційної привабливості, у тому

числі для нерезидентів. Сьогодні, поки що не вирішені проблеми з двома

першими факторами, тому це, дійсно, є далекою перспективою, але закладати

основу під їх вирішення потрібно вже зараз.

2. Встановлено, що з огляду на особливість та соціальну значущість

сфери управління, яка досліджується, комплексний механізм управління

розвитком медичних закладів недержавної форми власності слід розглядати в

контексті публічного управління галуззю в цілому. Узагальнюючи сучасні

доробки вчених, можна сказати, що в цілому комплексний механізм

управління як державним, так і недержавним сектором має однакові

складники у вигляді конкретних механізмів впливу з боку публічної влади.

Разом із тим суттєва відмінність полягає саме в методах, засобах та

інструментах пливу, які застосовуються з боку держави, тобто у складових

конкретних механізмів.

3. Запропоновано алгоритм застосування комплексного підходу та

комплексного механізму публічного управління розвитком недержавного
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сектора охорони суспільного здоров’я на прикладі управління комунальними

підприємствами системи охорони здоров’я, який включає наступне:

– визначення мети управлінського впливу, основних принципів;

– постановка конкретних завдань;

– обґрунтування вибору конкретних механізмів управління, які

доцільно використати у складі комплексного для вирішення поставлених

завдань;

– деталізація засобів, методів, інструментів та технологій кожного

конкретного механізму;

– запровадження комплексного механізму публічного управління;

– проміжний контроль (коригування складу конкретних механізмів або

засобів, методів , які використовуються у їх складі);

– перевірка результативності.

4. Зважаючи на кардинальні реформи галузі в цілому та роль

недержавного сектора у здійсненні цих змін, наголошено на нагальній

потребі змін у підходах до організації системи підготовки керівних кадрів

для медичних закладів різної форми власності, зокрема їх керівної ланки.

Як показує аналіз системи підготовки кадрів, яку пропонує сьогодні

держава, про підготовку керівної ланки для медичних підприємств

недержавного сектора охорони здоров’я не йдеться. До того ж їх навіть не

виокремлюють, а включають у категорію "менеджери, орієнтовані на галузь

охорони здоров’я". Отже доцільно говорити про єдину категорію управлінців

галузі охорони суспільного здоров’я, організація системи якісної підготовки

яких повинна стати основним завданням публічного управління у напрямі

кадрового забезпечення галузі в цілому. У роботі цей напрям досліджується як

складова організаційного механізму публічного управління охороною

здоров’я в цілому та її недержавного сектора зокрема.

Управлінець галузі охорони суспільного здоров’я – це

керівник (генеральний директор, директор, начальник, завідувач)

закладу/установи/підприємства охорони здоров’я будь-якої форми власності,
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який здійснює загальне керівництво його функціонування та координацію

окремих ланок, спрямовує зусилля колективу для досягнення мети й

отримання високого результату (або/та прибутку). Такий керівник повинен

відповідати кваліфікаційним вимогам і призначатися на посаду у

встановленому порядку (здебільшого за конкурсом).

У цьому контексті пропонуємо розрізняти поняття "управлінець" і

"менеджер". Менеджер – особа, яка також виконує управлінські функції,

проте не є керівником закладу чи підприємства. Це може бути керівник

підрозділу, відділу або будь-якої структури відповідно до штатного розпису.

5. Крім загальновизнаних професійно-орієнтованого та

компетентнісного підходів до організації навчання керівних кадрів для

медичних закладів запропоновано підхід міжсекторної галузевої взаємодії .

Його суть у тому, що, по-перше, на одному курсі за однією програмою

будуть навчатися фахівці як органів публічної влади в галузі охорони

здоров’я, так і закладів, підприємств та організацій галузі різних форм

власності, по-друге, вони будуть набувати компетентностей різних видів

діяльності у розрізі секторів зазначеної галузі, розумітися на їх місії та

основних завданнях діяльності. За цим підходом однією із обов’язкових

складових програм навчання має бути трирівневе стажування на керівних

посадах (в органах публічної влади галузі, в державному медичному закладі,

на приватному підприємстві). Такий підхід у вузькому значенні сприятиме

різнобічній підготовці "універсальних" управлінців для галузі, більш

широкому застосуванню методів управління приватними підприємствами в

державних установах і навпаки та ін. У широкому – налагодженню

комунікації між секторами галузі, розвитку проєктної діяльності, протидії

корупції, розвитку державно-приватного партнерства тощо.

6. Застосовуючи комплексний підхід до механізмів публічного

управління, розбудова інституту підготовки кадрів (магістрів управління в

галузі охорони здоров’я) стає важливою складовою організаційного

механізму. На керівників нової формації в охороні здоров’я сьогодні
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покладають особливі надії, адже реформи неможливі без нестандартних

управлінських рішень. Водночас вектор на комерціалізацію медицини

сприймається суспільством неоднозначно. Тож їм доведеться постійно

балансувати між місією "задовольнити інтереси пацієнтів" та повсякденним

"забезпечити розвиток закладу".
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ВИСНОВКИ

У дисертації вирішується актуальне науково-прикладне завдання щодо

теоретичного обґрунтування концептуальних засад і розробки комплексного

механізму публічного управління розвитком недержавного сектора охорони

суспільного здоров’я в Україні.

Отримані у процесі дослідження результати свідчать про досягнення

окресленої мети, виконання поставлених завдань та дають підстави для

формулювання низки загальних висновків і рекомендацій, що мають

теоретичне та практичне значення.

1. Узагальнення підходів до визначення низки ключових понять,

сформульованих фахівцями з різних наукових дисциплін, таких як:

«здоров’я», «індивідуальне здоров’я», «популяційне здоров’я», «здоров'я

населення», «суспільне здоров'я», «медицина», «охорона здоров'я»,

«забезпечення здоров'я», «здоров'язбереження», «публічне управління»,

«публічна політика», «державна політика», «приватний», «державний»,

«недержавний», «комунальний» та ін., – дало підстави для вдосконалення

поняттєво-категорійного апарату галузі науки державного управління.

Зокрема конкретизовано зміст таких понять: охорона суспільного здоров’я –

сукупність нормативно-правових, соціально-економічних, організаційних і

медичних заходів, які здійснюються закладами і установами різних форм

власності, об’єднаних у систему, і спрямованих на досягнення основної мети

– здоров’язбереження населення і постійне покращання якості надання

медичної послуг та їх доступності; публічне управління розвитком охорони

суспільного здоров’я – взаємодія в зазначеній сфері державноуправлінської,

бізнесової та громадської складових з метою досягнення цілей державної

політики охорони здоров’я; комплексний механізм публічного управління

розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я – це

сукупність засобів та методів впливу, а також видів та форм взаємодії, що

застосовуються органами публічного управління, спрямованих на зміну якості
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стану елементів недержавного сектора охорони суспільного здоров’я з метою

покращення здоров’язбереження населення, підвищення якості надання

медичних послуг та їх доступності.

2. Узагальнення досвіду організації національних систем охорони

здоров’я розвинених країн світу дає підстави для висновку про те,  що ні

Україні, ні будь-якій іншій країні не треба імпортувати зразки моделей

організації системи охорони здоров’я без урахування національних традицій,

особливостей менталітету та історичних і економічних передумов. А відтак,

постає необхідність реформування на основі світового досвіду вітчизняної

системи організації системи охорони здоров’я, яка стане втіленням визнаних

у державі соціальних пріоритетів.

Підходи до організації системи охорони здоров’я за французької

моделі, які варто розглянути під час реформуванні вітчизняної, полягають,

насамперед, у тісній взаємодії всіх елементів і секторів цієї системи.

Наприклад, у забезпеченні вільного вибору пацієнтом лікаря як у державній

медичній установі, так і в приватній (при цьому частину витрат бере на себе

система соціального страхування). Некомерційні інститути пом’якшують

вади недержавного ринку медичних послуг: вони не належать до суб’єктів

ринку, не переслідують комерційну мету, а виконують певну місію й мають

іншу мотивацію – суспільний добробут, якість і тривалість життя людини. У

постіндустріальних країнах некомерційні інститути доповнюють і

коректують державне фінансування, заповнюють неприбуткові ніші ринку й

конкурують з приватними та державними надавачами медичних послуг за

суспільні ресурси. Крім того, вони пропагують здоровий спосіб життя, що

сприяє економії коштів, спрямованих на діагностику й лікування

захворювань, а також контролюють дотримання чиновниками вимог законів,

виступають арбітрами у вирішенні корисних соціальних справ, які ініціюють

органи місцевого самоврядування.

3. Аналіз чинної нормативно-правої бази функціонування системи

охорони здоров’я в Україні дозволяє дійти висновку про необхідність
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планомірної системної роботи з укладання системоутворюючого документа,

який би акумулював та систематизував усі відносини розглянутої системи в

цілому. Йдеться про Кодекс «Про охорону здоров’я населення», створення

має стати у найближчій перспективі головним завданням комітету Верховної

Ради України з питань охорони здоров’я.

Аналіз тенденцій розвитку основних елементів недержавного сектора

охорони здоров’я  свідчить, що розвиток приватної медицини в майбутньому

й далі буде набирати обертів. Вже зараз інвестори охоче вкладають гроші в

модернізацію існуючих і будівництво нових приватних медичних установ,

придбання обладнання для складної діагностики. Така ситуація зумовлена

низкою факторів: незадовільна якість медичних послуг, що надаються

державними медичними установами; необхідність звернення до

вузькоспеціалізованих фахівців через брак кваліфікованих спеціалістів та

недоступність таких консультацій у державних лікувальних установах;

монопольне володіння певними приватними медичними закладами

унікальними методиками лікування і високоякісною апаратурою,

забезпечити які можливо лише шляхом приватних інвестицій; висока якість

та фізична доступність діагностики; інтенсивне використання приватними

закладами реклами й наявність вдало розроблених, зручних у використанні

сайтів та ін.

Стосовно тенденцій розвитку інших елементів недержавного сектора

слід заначити таке: комунальний сегмент перебуває на етапі реформування й

потребує з боку публічної влади особливих підходів до управління

зазначеними процесами й розробки стратегії подальшого розвитку; щодо

співпраці з некомерційними інститутами, то наразі цей напрям майже не

розвинений, бо відсутні ключові умови – фінансова підтримка з боку

держави, належне правове поле і достатній розвиток громадянського

суспільства.

4. Реформування стосується всіх видів і форм медичних установ і

підприємств, як державних, так і недержавних. Проте, як показує практика,
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сьогодні ці процеси здебільшого стосується недержавного сектора системи

охорони здоров’я, а точніше однієї з його складових – комунальних

медичних установ, які зараз набувають статусу некомерційних підприємств.

Така увага зумовлена, перш за все, тим, що саме ця ланка наділена

обов’язком надання медичних послуг населенню в якості первинної ланки.

Застосування саме комплексного підходу дало змогу визначити основні

складові та запропонувати алгоритм застосування комплексного механізму

публічного управління розвитком недержавного сектора охорони суспільного

здоров’я на прикладі управління комунальними некомерційними

підприємствами системи охорони здоров’я, який включає такі етапи:

 визначення мети управлінського впливу, основних принципів;  постановка

конкретних завдань;  обґрунтування вибору конкретних механізмів

управління, які доцільно використати у складі комплексного для вирішення

поставлених завдань;  деталізація засобів, методів, інструментів та

технологій кожного конкретного механізму;  запровадження комплексного

механізму публічного управління;  проміжний контроль (коригування складу

конкретних механізмів або засобів, інструментів  та методів впливу, які

застосовуються);  перевірка результативності.

5. Встановлено, що з огляду на особливість та соціальну значущість

сфери управління, яка досліджується, комплексний механізм управління

розвитком недержавного сектора системи охорони суспільного здоров’я  слід

розглядати в контексті публічного управління галуззю в цілому. Визначено

засади комплексного механізму публічного управління розвитком

недержавного сектора охорони суспільного здоров’я в Україні, формувати й

запроваджувати який доцільно за певним алгоритмом щоразу після прийняття

управлінського рішення на принципах об’єктивності, наукового

обґрунтування, цілісності, узгодженості та чіткої координованості дій; який

ґрунтується на взаємодії основних конкретних механізмів впливу органів

публічної влади (політичного, правового, економічного, інституційного,

організаційного, адміністративного та інших механізмів), спрямованих на



179

зміну якості стану елементів недержавного сектора охорони суспільного

здоров’я з метою покращення здоров’язбереження населення, підвищення

якості надання медичних послуг та їх доступності.
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Додаток А 1



196

Додаток А 2
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Додаток Б

Вихідні дані для факторного аналізу
Показник Умовне позначення 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ВВП (номінальний), млрд. грн. П1 1454,9 1566,7 1979,5 2383,2 2982,9 3558,7
Індекс споживчих цін (індекс інфляції), % П2 99,8 124,9 143,3 112,4 113,7 109,8
Кількість живонароджених, тис. П3 475,1 465,9 411,8 397,0 364,0 335,9
Кількість смертей, тис. П4 630,0 632,3 594,8 583,6 574,1 587,7
Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних
працівників підприємств, установ, організацій, грн.

П5 3282 3439 4096 5070 7104 8865

Видатки зведеного бюджету на фінансування охорони здоров’я, млн. грн. П6 61569 57150 71001 75409 102392 115848
Податкові надходження до зведеного бюджету, млрд. грн. П7 394,6 405,6 576,0 745,2 948,2 1111,6
Кількість безробітних, осіб П8 1576,4 1847,1 1654,0 1677,5 1697,3 1577,6
Кількість лікарів, тис. П9 217 186 186 187 186 186
Кількість середнього медичного персоналу, тис. П10 441 379 372 367 360 345
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних
джерел забруднення, тис. т

П11 4295,1 3350,0 2857,4 3078,1 2584,9 2508,3

Частка тіньової економіки (методика Мінекономіки), % до ВВП П12 35 43 40 35 32 30
Кількість юридичних осіб у сфері охорони здоров’я та надання
соціальної допомоги

П13 1379 1379 1240 1150 24374 25864

Прямі іноземні інвестиції в економіку України, млн. дол. США П14 4499 410 2961 3284 2202 2355
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в сферу охорони
здоров’я та надання соціальної допомоги, млн. дол. США

П15 40,5 40,8 42,7 44,5 46,2 48,9

Капітальні інвестиції в сферу охорони здоров’я та надання соціальної
допомоги, тис. грн.

П16 24931 27953 69336 84649 224078 126029

Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок в
медичній галузі, млн. грн.

П17 467,8 514,3 398,1 324,0 459,3 458,1

Індекс промислової продукції у виробництві основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів, %. до попереднього року

П18 111,8 101,6 91,7 104,4 106,9 101,1

Чисельність населення, тис. П19 45426,2 42928,9 42760, 5 42584,5 42386,4 42153,2
Міграційний приріст (скорочення), тис. П20 23,6 22,6 14,2 10,6 11,9 18,6
Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення П21 88,1 78,5 78,1 74,3 73,1 67,3
Кількість лікарняних ліжок, тис. П22 378 336 333 315 309 237
Кількість виявлених злочинів, тис. П23 563,6 529,1 565,2 592,6 523,9 482,8
Роздрібний продаж фармацевтичних товарів, млн. грн. П24 25496 28722 31929 40600 55226,0 65477,3
Роздрібний продаж медичних та ортопедичних товарів, млн. грн. п25 3009 3475,3 3935,5 5671,6 8697,8 10501,3
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Додаток В

Рис. В.1. Факторні навантаження у моделі

Рис. В.2. Значення факторів
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Продовження додатка В

Рис. В.3. Коефіцієнти факторів в моделі

Рис. В.4. Власні значення (числа) та дисперсія факторів в моделі


