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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ 
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЩОДО ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В ПЕРІОД 
ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

З’ясовано, що громадське здоров’я це важливий суспільний феномен, а тому органи 
державної влади повинні здійснювати системну діяльність щодо збільшення чисельності 
здорових громадян з метою соціально-економічного росту. Адже саме державна соці-
ально-гуманітарна політика має створювати можливості для забезпечення соціально 
вразливих груп населення. Досягнення ефективних показників державної політики 
неможливе без комплексного підходу та встановлення пріоритетів, вирішення конкрет-
них завдань, що охоплюють усі фактори, котрі визначають рівень громадського здо-
ров’я і визначення відповідальності за досягнення поставленої мети. 

 Проаналізовано, що доповіді ВООЗ про стан громадського здоров'я містять основи 
формування перспективного курсу на суспільне благополуччя, виходячи з цільових орі-
єнтирів, обґрунтування добробуту та його безпосереднього зв'язку з базисом громад-
ського здоров'я. Соціально-економічний розвиток повинен бути заснований на підтримці 
здорових екосистем, соціальної справедливості, ефективному поєднанні з соціальною 
справедливістю як способу вираження широких очікувань суспільства. Зрештою, всі 
трансформації в системі громадського здоров'я повинні відповідати соціальному балансу 
в будь-якому суспільстві, що забезпечує соціальну справедливість.

Вивчено, що феномен громадського здоров'я уособлює сукупність заходів політич-
ного, економічного, правового, соціального, культурного, наукового, медичного, сані-
тарно-гігієнічного характеру, спрямованих на збереження та зміцнення фізичного та 
психічного здоров'я. Ця система виходить далеко за межі рамок безпосередньо охорони 
здоров'я, як одної із найважливіших галузей, вона є ширшою та більш наближеною до 
суспільства. Метою громадського здоров'я є створення необхідних умов для збереження 
та покращення здоров'я громадян та для ведення ними здорового способу життя. Фак-
тично, це все те, що створює систему життєзабезпечення населення в кожному кон-
кретному місці проживання людей за критерієм здоров'я.

Обґрунтовано, що на сучасному етапі інвестування у галузь охорони здоров'я про-
глядається боротьба із наслідками, оскільки причини незадовільного благополуччя обу-
мовлені дефектами в системі охорони здоров'я. Якщо поглянути на це з позиції відда-
леної перспективи, то стане зрозуміло, що систематичне нарощування фінансування та 
зміцнення матеріальної бази лише безпосередньо галузі охорони здоров'я є соціаль-
но-економічною утопією. Основні підстави негараздів у здоров'ї громадян спостеріга-
ються поза галуззю охорони здоров'я, яка переважно характерна наслідками. 

Доведено необхідність актуалізації громадського здоров'я, вкладення коштів у ство-
рення необхідних умов ведення мотивованими і підготовленими громадянами здоро-
вого життя. Громадське здоров'я не лише виходить за межі лише медичних аспектів, а 
відображає ключові соціальні цінності суспільства, відповідає уявленням про суспільне 
благополуччя. Завдання державної соціально-гуманітарної політики полягає у зни-
женні захворюваності, на що система охорона здоров'я має мінімальний вплив. А тому 
необхідно нарощувати збереження життєвого потенціалу та ефективність результатів 
надання медичної допомоги населенню. 

Ключові слова: громадське здоров’я, державна соціально-гуманітарна політика, 
суспільне благополуччя, соціально-економічний розвиток, стратегія.
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Постановка проблеми. Стратегія 
економічного розвитку є основою для 
оцінки потреб у фінансуванні необхід-
них інвестицій та витрат, оцінки витрат 
за ключовими стратегічними цілями. Сьо-
годні необхідні інвестиції для викорінення 
крайньої бідності, необхідні витрати на 
фінансування для досягнення загального 
охоплення послугами охорони здоров'я, 
для реалізації заходів соціального захисту 
для всіх [14]. Для цього необхідно мак-
симально повно та з найбільшою відда-
чею використовувати виділені ресурси з 
урахуванням пріоритетів, обираючи для 
цього найбільш раціональні, з позиції гро-
мадян форми та методи організації роботи. 
Неефективний розвиток громадського 
здоров'я, загальний дефіцит та диспро-
порції фінансового та матеріально-техніч-
ного забезпечення спричиняє недостатні 
обсяги наданої населенню окремих видів 
медичної допомоги та низький рівень її 
доступності.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. За численними висновками сучас-
них дослідників галузь охорони здоров'я 
сьогодні є в першу чергу складовою еко-
номічної системи, однак це не повністю 
відповідає дійсності, оскільки фінанси 
є головним і визначальним фактором і в 
результаті мають формуватися ринкові 
відносини, які не притаманні охороні здо-
ров'я [2]. Тим часом, розроблені стандарти 
надання медичної допомоги носять, голов-
ним чином, соціально-економічний харак-
тер. Будь-які трансформації та реформи у 
сфері державної соціально-гуманітарної 
політики завжди можуть мати зворотний 
бік і тому вимагають ретельної підготовки 
з оцінкою можливих наслідків прийнятих 
рішень [16]. До феномену громадського 
здоров'я слід підходити з позиції якості та, 
особливо, наближеності, безкоштовності, 
можливості доступу, а не з позиції їх соці-
ально-економічної обумовленості.

Мета статті полягає в обґрунтуванні 
формування та реалізації державної соці-
ально-гуманітарної політики щодо гро-
мадського здоров’я в період трансформа-
ції стратегії економічного розвитку.

Виклад основного матеріалу. З огляду 
на трансформацію державної політики охо-
рони здоров'я сьогодні зростає обсяг ринку 

платних медичних послуг, а визначити 
реальний обсяг платних послуг досить 
складно через відсутність офіційної інфор-
мації з тіньового сектору [4]. У той же час, 
не можна не помітити наявну виражену 
диспропорцію між інтенсивним розвитком 
сучасних методів діагностики та лікування 
в окремих клініках і в цілому системою 
організації галузі охорони здоров'я, що не 
дозволяє повною мірою реалізувати дер-
жавну соціально-гуманітарну політику. 

Слід нагадати позицію ВООЗ щодо 
необхідності загальної доступності, а саме 
гарантований доступ всіх людей до про-
філактичної, лікувальної та відновлюваль-
ної медичної допомоги, якої вони потре-
бують, при рівні якості, що забезпечує їх 
ефективність, і за умови, що отримання 
медичної допомоги не ставить людину у 
фінансові труднощі [12]. Звідси випливає, 
що пріоритети державної соціально-гума-
нітарної політики мають бути переглянуті 
за участю представників громадянського 
суспільства, що дозволить реалізувати 
необхідність наближення системи до гро-
мадянина. 

Для прискорення економічного 
зростання країнам необхідно збільшувати 
накопичення та інвестиції з державних 
та приватних, внутрішніх та міжнарод-
них джерел. Цільові показники річного 
зростання ВВП вимагають величезних 
інвестицій, потреби у витратах також 
нерозривно пов'язані з багатьма іншими 
цілями економічного розвитку. Незважа-
ючи на зусилля, що докладаються, а сьо-
годні, як і раніше, зберігаються серйозні 
проблеми, які можуть перешкоджати 
досягненню поставлених цілей щодо гро-
мадського здоров'я [6]. Викликає стурбо-
ваність обставина, що додаткові кошти на 
громадське здоров'я, які виділяються, або 
витрачаються не за призначенням, або 
використовуються не ефективно. 

Сценарії зростання інвестицій є уза-
гальнюючим критерієм і відображають 
витрати, необхідні для досягнення постав-
лених цілей. Таким чином, у державній 
соціально-гуманітарній політиці необхідно 
звертати увагу на ефективність витрат та 
розподілу доходів. Витрати повинні бути 
збільшені в кілька разів у порівнянні з 
поточним рівнем наявних ресурсів, тому 
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необхідно зміцнити бюджетний потен-
ціал, мобілізацію ресурсів та підвищити 
ефективність державних витрат [10]. 
Окрім цього, потрібно звернути увагу на 
той факт, що приватний медичний бізнес 
безперервно вдосконалюється і покращу-
ється, хоч і замінити собою масову дер-
жавну систему охорони здоров'я не може 
і не повинен. 

Усі програми громадського здоров’я 
сьогодні не повністю орієнтовані на вирі-
шення питань організації медичної допо-
моги, на пацієнтів і поліпшення їх здо-
ров'я, а тільки на зміцнення матеріальної 
бази самих медичних установ. Сьогодні до 
певної міри виникає конфлікт між доступ-
ністю медичної допомоги та її якістю, 
допомога може бути доступною, але не 
дуже якісною або недоступною, але якіс-
ною. Зважаючи на все, державна соціаль-
но-гуманітарна політика проводить опти-
мізацію медичних установ та їх сучасне 
оснащення при зростанні фінансування, 
хоча насправді підвищення доступності 
має здійснюватися, виходячи з раціональ-
ної організації медичної допомоги [17]. 

Медична допомога загального типу має 
бути максимально доступною та наближе-
ною до населення за достатнього для неї 
рівня якості, а спеціалізована допомога 
має забезпечувати високий рівень якості, 
бо має справу з складнішими випадками. 
Часто оптимізація та реструктуризація 
лише передбачає скорочення витрат не 
завжди обґрунтованих і не завжди безбо-
лісних для громадян. Програми громад-
ського здоров’я включають досить багато 
різнопланових напрямів, але розвивати 
все одночасно не дозволяють собі навіть 
заможні країни. 

Найголовнішим ризиком зазначених 
програм може бути те, що її фінансу-
вання, у тому числі збільшення оплати 
праці медичних працівників, витрати на 
високотехнологічну медичну допомогу 
та інші статті, передбачається за раху-
нок збільшення надходжень коштів з 
бюджетних коштів. Разом з тим, більшість 
з бюджетів держав сьогодні дефіцитні та 
не можуть забезпечити навіть існуючі сьо-
годні витрати на територіальні програми 
соціальних гарантій [1]. Сьогодні повинні 
ефективно реалізуватися програми гро-

мадського здоров'я, націлені на конкретні 
й важливі для кожної країни результати і 
пріоритети. 

Розвивати громадське здоров'я не озна-
чає, що здоров'я громадян одразу буде 
покращуватися, хоча і сама система охо-
рони здоров'я вимагає особливої уваги та 
обґрунтованих трансформацій у напрямку 
наближення до її перспективної органі-
заційної моделі. За нинішньої організації 
системи громадського здоров'я медичні 
установи неспроможні пролікувати всіх, 
кому необхідна медична допомога, що вже 
говорити про інших, додатково виявлених 
під час оглядів [15]. Система управління у 
галузі охорони здоров'я будь-якого рівня 
мають не просто формально отримати 
за домовленістю відповідний сертифікат 
керівника, як це нерідко має місце, а про-
йти повноцінний курс навчання з громад-
ського здоров'я. 

Сьогодні директорату лікарень, які вва-
жаються менеджерами в галузі охорони 
здоров'я, важко орієнтуватися в орга-
нізації системи громадського здоров'я, 
оскільки це є принципово інша сфера 
діяльності. Це призводить до зростання 
незадоволеності громадян доступністю, 
якістю медичної допомоги, а також став-
ленням до них з боку медперсоналу, гро-
мадське здоров'я втрачає свій соціальний 
характер, а медицина властиву їй гуманіс-
тичну спрямованість.

Податки, внески, збори, залучені кошти 
та облігаційні випуски залишаться важ-
ливими джерелами додаткового фінансу-
вання [3]. 

Однак, доведеться, як і раніше, покла-
датися на зовнішнє фінансування для 
досягнення навіть основних цілей еконо-
мічного розвитку, включаючи структурну 
трансформацію. Таким чином, міжнародне 
співтовариство покликане відіграти важ-
ливу роль у пошуку засобів мобілізації 
міжнародного фінансування для сталого 
розвитку, яке не лише задовольнить їхні 
фінансові потреби, а й дозволить прове-
сти структурну трансформацію своєї еко-
номіки. Нинішні механізми внутрішньої та 
зовнішньої державної політики не допо-
могли більшості країн подолати основні 
проблеми економічного розвитку, з якими 
вони зустрічаються. 
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Виникає відчуття невідкладності вирі-
шення проблеми відсталості, а тепер 
існує можливість знову і знову зосередити 
увагу, як забезпечити стійку трансформа-
цію реальностей економічного розвитку 
[11]. Відновлення та зміцнення держав-
но-приватного партнерства з метою роз-
витку невіддільне від нагальної необхідно-
сті підтвердити важливість економічного 
розвитку та їх міжнародної підтримки як 
глобальних пріоритетів. Саме в останні 
роки у зв'язку з наростаючою комерціа-
лізацією охорони здоров'я різко знизився 
рівень лікарського гуманізму, медичної 
етики, якості допомоги, що також стосу-
ється проблем лікарняних кадрів. 

Концепція громадського здоров'я не 
припускає приватизації галузі охорони здо-
ров'я, обґрунтовуючи це тим, що більша 
частина громадян, крім заможних, внаслі-
док недоступності ставатиме все менш здо-
ровою. Поки що у громадському суспільстві 
та в медичному середовищі не склалося 
усвідомлення того, що основу громадського 
здоров'я становить лише сама галузь, а 
система «пацієнт-лікар», адже все інше це 
надбудова, завдання якої полягає в забез-
печенні роботи базису [5]. На сучасному 
етапі низькі зарплати лікарів у поєднанні 
з труднощами професійного зростання та 
підвищеним тиском адміністрації часто при-
зводять до міграції лікарів за кордон. 

Ринкова складова галузі охорони здо-
ров'я є логічним продовженням системи 
медичного страхування, яка показала 
свою низьку ефективність, безперспек-
тивність із надзвичайно слабким впливом 
на задоволеність пацієнтів та їх здоров'я. 
Престижність здоров’я залежить не так 
від зайнятих у цій професії, як від ступеня 
розвитку суспільної свідомості, від пра-
вильного розуміння суспільних цінностей, 
від державної політики. Держава є гаран-
том соціального захисту в пріоритетності 
громадського здоров'я у громадян, а тому 
для забезпечення державних гарантій 
надання медичної допомоги кожному гро-
мадянину потрібно, щоб держава реалі-
зовувала функції замовника необхідних 
обсягів медичної допомоги за видами та 
формами її надання [13].

Зрештою, у взаємозалежній глобальній 
економіці міжнародна підтримка структур-

них перетворень – це інвестиції в системну 
стійкість, оскільки будь-які успіхи в галузі 
економічного розвитку відображатимуть 
глобальну стійкість. Сприяння структур-
ної трансформації на основі нарощування 
виробничого потенціалу залишається єди-
ним найбільш життєздатним шляхом все-
осяжного та сталого розвитку. Здійснення 
короткострокових надзвичайних заходів 
має здійснюватися з урахуванням дов-
гострокових цілей та створювати стимул 
для їх досягнення [11]. Формування гро-
мадського здоров'я має залучати значні 
додаткові ресурси в галузь охорони здо-
ров'я, включати принципи ринкової еко-
номіки та соціально-гуманітарні важелі 
управління галуззю. 

З метою досягнення максимально мож-
ливого рівня громадського здоров'я з 
координованим використанням усіх ресур-
сів необхідне формування системи, що 
об'єднує всі медичні служби та організа-
ції, незалежно від форми їхньої власності 
та відомчої належності й працює в рамках 
державного, експертного та громадського 
контролю [9]. Основою реалізації права 
кожного громадянина на охорону здоров'я 
є отримання медичної допомоги, яке нада-
ється у державних та комунальних уста-
новах, а також може надаватися у медич-
них організаціях недержавного сегменту. 

Стратегічний розвиток громадського 
здоров'я на сучасному етапі має врахову-
вати весь спектр взаємовідносин держав-
ного та недержавного сегментів галузі. 
Особливу увагу необхідно приділяти 
розвитку добровільного медичного стра-
хування, оскільки це дозволить не стри-
мувати розвиток інноваційних медичних 
технологій, а активно впроваджувати їх у 
соціальну практику, залучаючи до системи 
додаткові ресурси. На сучасному етапі 
важливо, щоб під час формування базису 
громадського здоров’я з використанням 
усіх наявних потужностей галузі охорони 
здоров'я зберігалося чітке розмежування 
державної та ринкової медицини [7]. 

Висновки і пропозиції. Сьогодні 
необхідно удосконалення системи контр-
олю з боку держави за діяльністю всіх 
учасників системи громадського здоров'я 
щодо доступності, своєчасності, якості 
та безпеки надання медичних послуг. 
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Уся концепція громадського здоров'я має 
ґрунтуватися на відкритому діалозі з гро-
мадянським суспільством, професійними 
та медичними некомерційними організа-
ціями. Реалізація стратегії розвитку гро-
мадського здоров'я на довгостроковий 
період шляхом створення ефективної дер-
жавної соціально-гуманітарної політики 
забезпечить повноцінну реалізацію прав 
громадян. Інноваційний розвиток громад-
ського здоров'я, широке впровадження 
індивідуальних профілактичних програм, 
підвищення мотивації та особистої відпо-
відальності пацієнтів за стан свого здо-
ров'я сприяють розширенню формування 
та реалізації державної соціально-гумані-
тарної політики.
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Budzyn V. Formation and implementation of the state social and humanitarian 
policy regarding public health during the period of transformation of the economic 
development strategy

It was analyzed that public health is the most important public resource, and therefore 
the state authorities should be interested in increasing the number of healthy citizens from 
the standpoint of socio-economic growth. After all, it is the state authorities that are able to 
build, restore, protect and create opportunities for the maintenance of socially vulnerable 
population groups. Achieving effective indicators is impossible without a comprehensive 
approach and setting priorities, solving specific tasks covering all factors that determine the 
level of public health and determining responsibility for achieving the set goal.

 It has been found that the WHO reports on the state of public health contain the 
foundations for the formation of a prospective course for public well-being, based on target 
orientations, justification of well-being and its direct connection with the foundations of public 
health. Socio-economic development is based on the maintenance of healthy ecosystems, 
social justice, effective in combination with social justice as a way of expressing the broad 
expectations of society. After all, all transformations in the public health system must 
correspond to the system of social balance in any society, which ensures social justice.

It has been studied that public health represents a set of measures of a political, economic, 
legal, social, cultural, scientific, medical, sanitary and hygienic nature aimed at preserving 
and strengthening physical and mental health. This system goes far beyond the scope of 
direct health care, as one of the most important sectors, it is wider and closer to society. The 
purpose of public health is to create the necessary conditions for preserving and improving 
the health of the population and for them to lead a healthy lifestyle, in fact, this is all that 
creates a system of life support for the population in each specific place of residence of 
people according to the criterion of health.

It is substantiated that at the current stage, investing in traditional health care means 
fighting the consequences, since the causes of health are caused by defects in the health care 
system. If you look at it from a distant perspective, it will become clear that the systematic 
increase of funding and strengthening of the material base of the healthcare industry in 
any country is a socio-economic utopia. The main problems in the health of citizens occur 
outside the traditional health care system, which mainly deals with the consequences.

The need for gradual strengthening of public health, investment in creating the necessary 
conditions for leading a healthy life by motivated and prepared citizens has been proven. 
Public health not only goes beyond medical aspects, but reflects the key social values   of 
society, that is, it corresponds to ideas about well-being. The task of the public is to reduce 
morbidity and mortality, on which the health care system has minimal influence, instead 
of such indicators as the preservation of life potential, the number of cured patients and, 
in general, the results of treatment and the results of providing medical assistance to the 
population.

Key words: public health, state social and humanitarian policy, public welfare,  
socio-economic development, strategy.


