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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За 20 років незалежності в Україні система охоро!

ни здоров'я постійно стикається з низкою проблем. На
даний час у нашій державі відсутні стратегічний план
розвитку та діяльності галузі охорони здоров'я, на!
ступність та послідовність дій через часту зміну міністрів
(за роки незалежності у нас змінилося 16 міністрів охо!
рони здоров'я). Кількість та якість медичних спеціаль!
ностей не доведено до європейських стандартів, не впро!
ваджено міжнародних програм підготовки медичних
кадрів, а їх підготовка не відповідає вимогам сьогоден!
ня. Останніми роками Україна стала донором медичних
кадрів для багатьох країн, щорічно втрачаючи понад 6
тис. фахівців. Їх кількість уже не перекривається щорі!
чними випусками вітчизняних медичних вищих навчаль!
них закладів. Зокрема, у Києві не вистачає понад 3 тис.
лікарів та 4 тис. медичних сестер. Найбільше від дефі!
циту кадрів потерпають служба невідкладної допомо!
ги, фтизіатрична служба, рентгенслужба, патанатоміч!
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ХХІ століття поставило перед людською цивілізацією нові завдання. Життя
на землі, проблеми здоров'я та довкілля загалом цікавлять учених і людство сьо#
годні більше, ніж космічні польоти та позаземні цивілізації.

Наталія Шульга, DT.UA, 20 серпня 2011 року. — С. 12.

на та лабораторна служби. Укомплектованість лікаря!
ми на сучасному етапі складає 76%, третина працюю!
чих — лікарі пенсійного віку, у столиці, зокрема, не ви!
стачає близько 900 лікарів [1].

За оцінкою вітчизняних та зарубіжних експертів, не!
ефективним залишається управління галузі охорони
здоров'я на всіх рівнях.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Питання розвитку та реформування сфери охоро!

ни здоров'я, стан її законодавчого забезпечення вже
стали предметом розгляду багатьох вітчизняних і зару!
біжних дослідників. Щодо питань кадрового забезпе!
чення сфери охорони здоров'я, підготовки наукових
кадрів здоровоохоронної галузі досліджуються учени!
ми Л. Жаліло, О. Мартинюк, Я. Радишем, І. Рожковою,
І. Солоненком та іншими науковцями.

Серед невирішених складових загальної проблеми
є питання навчання нової генерації управлінців у сфері
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охорони здоров'я на сучасному етапі.
Саме тому метою даної статті є аналіз ста!

ну підготовки фахівців державного управління
у сфері охорони здоров'я в Національній ака!
демії державного управління при Президентові
України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах економічної нестабільності, соц!

іально не орієнтованого ринку, що мали місце
після 1991 року, медичний персонал ні теоре!
тично, ні практично не був готовий до ефектив!
них дій. Насамперед, це стосується керівників
галузі охорони здоров'я усіх рівнів [1]. А роз!
виток галузі охорони здоров'я передбачає на!
явність високого потенціалу менеджерів охоро!
ни здоров'я — від первинної ланки до уряду, —
які здатні інтегрувати людські та фінансові ресурси
різних міністерств і відомств для надання громадянам
ефективної медичної допомоги,
зокрема й паліативної.

Саме тому, кадрове забезпечен!
ня державного апарату, в тому числі
і сфери охорони здоров'я, високок!
валіфікованими і компетентними
фахівцями, здатними ефективно
працювати в органах державної вла!
ди та місцевого самоврядування, по!
сідає одне з провідних місць в ре!
зультативному управлінні галуззю
охорони здоров'я.

Авторитетним в нашій державі
вищим начальним закладом, випус!
кники якого отримують диплом ма!
гістра державного управління, є На!
ціональна академія державного уп!
равління при Президентові України
(далі — Національна академія, Ака!
демія) — головний вищий навчаль!
ний заклад IV рівня акредитації у
системі підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації держав!
них службовців та осіб місцевого са!
моврядування.

Академія створена на базі Інсти!
туту державного управління і само!
врядування при Кабінеті Міністрів
України Указом Президента Украї!
ни від 2 серпня 1995 року № 682
"Про затвердження Положення про
Українську Академію державного
управління та її загальної структу!
ри" [2].

За час існування Національної
академії у місті Києві загальна
кількість її випускників складає 5167
осіб (рис. 1).

Підготовка спеціалістів для уп!
равління охороною здоров'я в На!
ціональній академії здійснюється на
кафедрі управління охороною сус!
пільного здоров'я, яка була створе!
на ще на базі Інституту державного
управління і самоврядування при
Кабінеті Міністрів України (Наказ
директора Інституту державного
управління і самоврядування при
Кабінеті Міністрів України від 3 сер!
пня 1994 року № 98) [3].

Дослідженням встановлено, що

за час існування кафедри управління охороною сус!
пільного здоров'я удосконалювались підходи до підго!

Рис. 1. Кількість випускників Національної академії
з 1996 по 2011 рр.

Рис. 2. Основні завдання кафедри управління охороною суспільного здоров'я
Національної академії
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товки керівників сфери охорони здоров'я та оновлюва!
лися основні завдання кафедри відповідно до вимог часу
(рис. 2).

Таким чином, основною метою діяльності кафедри
на сучасному етапі є підготовка нової генерації фахівців
для органів державного управління, місцевого само!
врядування та галузі охорони здоров'я, які сприяли б
удосконаленню та впровадженню державної політики і
державного управління спрямованих на вирішення про!
блем, пов'язаних із демографічною кризою, незадовіль!

ним станом громадського здоров'я, значною
суспільною стратифікацією щодо доступу до
послуг з охорони здоров'я та медичного за!
безпечення, низькою економічною ефектив!
ністю діяльності галузі, незадоволенням
значної частини громадян станом охорони
здоров'я та медичного забезпечення, необх!
ідністю розвитку міжгалузевої співпраці з
охорони громадського здоров'я в Україні.

У 2009 році вперше прийнято на навчан!
ня слухачів за спеціальністю "Державне уп!
равління у сфері охорони здоров'я", відпові!
дно у 2011 році відбувся і перший випуск
магістрів, які навчалися за денною формою.
До професійно орієнтованих навчальних дис!
циплін спеціальності "Державне управління
у сфері охорони здоров'я" належать [4]:

— державна політика та стратегія в галузі
охорони здоров'я;

— теорія і практика державного управлін!
ня охороною здоров'я;

— державне управління охороною гро!
мадського здоров'я;

— економіка та фінансування охорони здо!
ров'я;

— теорія та практика медичного страхуван!
ня;

— порівняльний аналіз зарубіжних систем
охорони здоров'я;

— законодавство в галузі охорони здоров'я
та ін.

Спеціальність "Державне управління" (спец!
іалізація "Управління охороною здоров'я") пе!
редбачає вивчення таких дисциплін [4]:

— державна політика сфері охороною здо!
ров'я;

— державне управління охороною здоров'я;
— економіка охорони здоров'я;
— державне регулювання здорового спосо!

бу життя.
Станом на кінець 2010 р. випускниками На!

ціональної академії є 42 народних депутати Ук!
раїни, з них 23 народних депутати України VI

скликання; 3 міністри, 5 заступників міністрів; 5 голів та
заступників у Державних комітетах України; 18 заступ!
ників голів облдержадміністрацій; 3 заступники Голови
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 5 міністрів,
14 заступників, 3 голови та 8 заступників голів комітетів
Автономної Республіки Крим [4].

З 1996 по 2011 рр. загальна кількість випускників
кафедри управління охороною суспільного здоров'я
Академії становила 177 осіб (рис. 3), що складає 3,43%
від загальної кількості її випускників (рис. 4).

Серед випускників кафедри є керівники сфери охо!
рони здоров'я — недержавні службовці; лікарі; про!
візори; державні службовці та посадові особи місце!
вого самоврядування, серед яких заступники Міністра
охорони здоров'я України, керівники військово!медич!
ної служби силових міністерств, керівники управлінь
охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій та
інші спеціалісти; науково!педагогічні кадри тощо (рис.
5, 6).

Порівнюючи якісний склад випускників кафедри уп!
равління охороною суспільного здоров'я Національної
академії за період з 1996 по 2011 рр. до вступу та після
її закінчення, можна зробити висновок, що серед них
існує тенденція до збільшення кількості керівних кадрів
сфери охорони здоров'я (не державних службовців),
державних службовців і посадових осіб місцевого са!
моврядування та науково!педагогічних кадрів. Тим ча!

Рис. 3. Кількість випускників Національної академії у сфері охорони
здоров'я з 1996 по 2011 рр.

Рис. 4. Кількість випускників у сфері охорони здоров'я від загальної
кількості (1996—2011 рр.) у %

Рис. 5. Якісний склад випускників у сфері охорони
здоров'я за період з 1996 по 2011 рр. до вступу в

Національну академію (кількість осіб)
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Рис. 6. Якісний склад випускників у сфері охорони здоров'я
за період з 1996 по 2011 рр. після закінчення Національної

академії (кількість осіб)

Рис. 7. Кількість захищених докторських дисертацій з
державного управління охороню здоров'я з 2003 по 2010 рр.

Рис. 8. Кількість захищених кандидатських дисертацій з
державного управління охороню здоров'я з 1998 по 2011 рр.

Рис. 9. Кількість захищених дисертаційних досліджень кафедри
управління охороною суспільного здоров'я від загальної кількості

захищених дисертацій з державного управління охороню
здоров'я з 1998 по 2011 рр. %

сом зменшилась кількість лікарів та інших медичних
кадрів.

Нами встановлено, що впродовж 1998—2010 рр. в
Україні успішно захищено 17 докторських та 51 канди!
датська дисертація, предметом дослідження яких були
різні проблеми державного управління в галузі охоро!
ни здоров'я [5]. На кафедрі управління охороною сус!
пільного здоров'я підготовлено і успішно захищено 7
докторських та 24 кандидатських дисертацій, що скла!
дає відповідно 41,2% та 46,2% від загальної кількості
захищених дисертацій з державного управління в га!
лузі охорони здоров'я (рис. 7, 8, 9).

Нами з'ясовано, що найбільший інтерес для дос!
лідників становлять різні аспекти державної політи!
ки в галузі охорони здоров'я, найменше дисертацій
захищено з питань медичної освіти та підготовки
кадрів [5].

На даний час на кафедрі управління охороною сус!
пільного здоров'я продовжується робота над 5 док!
торськими та 17 кандидатськими дисертаціями.

Таким чином, основні висновки проведеного дослі!
дження полягають у тому, що навчання в магістратурі,
аспірантурі та докторантурі Національної академії ке!
рівних кадрів сфери охорони здоров'я посідає особли!
ве місце в їх професійній діяльності.

Сьогодні випускники академії репрезентують нову
генерацію фахівців державного управління. Сучасні
знання та уміння, отримані під час навчання, є необхід!
ними для утвердження реальної демократії, соціальної
справедливості, забезпечення прав і свобод людини, ста!
лого розвитку на основі світових та європейських стан!
дартів.

Подальші дослідження у даному напрямі мають сто!
суватися розробки практичних рекомендацій
стосовно оновлення та вдосконалення змісту
професійного навчання керівних кадрів у сфері
охорони здоров'я з метою наближення його
(змісту навчання) до змісту професійної діяль!
ності цих управлінців.

Необхідно змінити ставлення кожного кері!
вника до професійного навчання, забезпечити
підвищення рівня мотивації та стимулювання для
отримання і збагачення знань, навичок розвит!
ку особистості.
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