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І. Вступ 
Початок третього тисячоліття ознамену-

вався для України змінами у соціальній, 
економічній, політичній та інших сферах 
життя. У таких умовах особливого значення 
набуває діяльність держави з управління 
трансформаційними процесами в усіх галу-
зях функціонування суспільства. Управління 
науковою сферою посідає одне із центра-
льних місць у діяльності держави, оскільки 
результативність реформ у будь-якій іншій 
сфері діяльності значною мірою визнача-
ється досягненнями саме в науковій галузі. 

У зв’язку із цим особливо актуальним 
стає теоретичне осмислення результатів 
наукових досліджень українських авторів, а 
також обґрунтування тенденцій і перспектив 
його розвитку відповідно до суспільних пот-
реб та міжнародних норм і стандартів.  

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є короткий огляд дисерта-

ційних досліджень, захищених упродовж 
2002–2010 рр. за спеціальностями 14.02.03 – 
Соціальна медицина і 14.03.11 – Медична та 
біологічна інформатика і кібернетика, присвя-
чених проблемі оптимізації медичної допомо-
ги в контексті реформування системи охорони 
здоров’я України та розроблення на цій основі 
практичних рекомендацій щодо вдосконален-
ня такого процесу, виходячи із міжнародного 
досвіду і реформ, здійснюваних в Україні. 

ІІІ. Результати 
Зміни, які відбуваються в соціальній, по-

літичній, економічній і екологічній сферах 
життя українського суспільства, на жаль, не 
викликають адекватної реакції національної 
системи охорони здоров’я [13, с. 9]. 

Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я розглядають охорону здоров’я 
як “систему заходів, спрямованих на забез-
печення збереження і розвитку фізіологічних 
та психологічних функцій, оптимальної пра-

цездатності та соціальної активності людини 
при максимальній біологічно можливій інди-
відуальній тривалості життя” [14]. 

У системі охорони здоров’я важливе місце 
займає підсистема “медична допомога”, яку 
розглядають як комплекс спеціальних заходів 
і засобів, що сприяють збереженню і зміцнен-
ню здоров’я, підвищенню санітраної культури 
населення, запобіганню захворюваності та 
інвалідності, забезпечують діагностику захво-
рювань, лікування осіб з гострими і хронічни-
ми хворобами, реабілітацію хворих та інвалі-
дів. Складові медичної допомоги, що реалізу-
ються через заходи або комплекс заходів 
профілактичного, діагностичного, лікувально-
го, відновного характеру і мають самостійне 
закінчене значення та певну вартість, визна-
чаються як медичні послуги [16, с. 101]. 

Останніми роками в Україні плануються 
та здійснюються заходи, спрямовані на роз-
виток вітчизняної медичної науки, визна-
чення і підтримку пріоритетних наукових 
напрямів, проведення фундаментальних та 
прикладних досліджень у галузі медицини й 
охорони здоров’я. 

З метою вивчення стану наукового супро-
воду реформування системи охорони здоров’я 
України в цілому та оптимізації надання меди-
чної допомоги нами здійснено короткий аналіз 
ряду дисертаційних робіт, захищених упро-
довж 2002–2010 рр., у яких досліджувався 
стан надання медичної допомоги та визнача-
лися можливі шляхи оптимізації цього проце-
су.  

Відразу зазначимо, що у дисертаціях бага-
тьох українських дослідників, частина з яких 
представлена у табл., здійснено детальний 
аналіз стану надання медичної допомоги та 
зосереджено увагу на визначенні шляхів оп-
тимізації цього процесу в контексті реформу-
вання галузі охорони здоров’я з метою виве-
дення останньої із затяжної системної кризи. 
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Як видно з табл., автори обраних для 
аналізу дисертацій вивчали стан виконання 
держаних цільових програм з покращання 
здоров’я народу, на основі чого була обґру-
нтована нова модель їх упровадження в 
Україні; глибоко досліджували проблему 
надання первинної медико-санітарної допо-
моги на прикладі села та промислового міс-
та; аналізували стан і перспективи розвитку 
стоматологічної допомоги як у державних, 
так і приватних лікувально-профілактичних 
закладах. Значна кількість дисертаційних 
робіт, у яких системно досліджувались різні 
аспекти медичного забезпечення військово-
службовців і пенсіонерів Міністерства обо-
рони України, виконана військовими лікаря-
ми. 

Здійснено аналіз 21 дисертаційного дос-
лідження, 12 із яких представлені на здо-
буття наукового ступеня доктора медичних 
наук і дев’ять – на здобуття наукового сту-
пеня кандидата медичних наук, дає підстави 
стверджувати, що їх автори усвідомлюють 
нагальну потребу охорони здоров’я України 
у визначенні шляхів виведення галузі із гли-
бокої системної кризи. Як пріоритетні на-
прями оптимізації системи надання медич-
ної допомоги населенню вони виділяють 
такі: 
– запровадження сімейної медицини; 
– покриття дефіциту бюджетного фінансу-

вання; 
– використння стаціонарзамінних техно-

логій; 
– запровадження обов’язкового держав-

ного соціального медичного страхуван-
ня; 

– активізація диспансеризації; 
– реструктуризація та перепрофілювання 

ліжкового фонду лікувально-профілак-
тичних закладів;  

– удосконалення роботи з медичними ка-
драми; 

– покращення стану матеріально-техніч-
ного забезпечення лікувально-профілак-
тичних закладів. 

Надзвичайно важливим вважаємо той 
факт, що серед авторів аналізованих нами ди-
сертаційних досліджень три керівники галузі 
охорони здоров’я: два (діючі на час захисту!) 
міністри охорони здоров’я (Ю.О. Гайдаєв і 
В.М. Князевич) та заступник міністра (Ю.А. Ху-
нов); керівники лікувально-профілактичних за-
кладів (Л.А. Голик, Р.Х. Камалов, В.М. Кор-
нацький), викладачі вищих медичних навчаль-
них закладів та співробітники науково-дослід-
них установ (Т.С. Грузєва, А.Б. Зіменковський, 
Є.Б. Лопін, Ю.А. Романюк, В.Л. Таралло, 
Н.Є. Федчишин, В.І. Чебан, В.Д. Чопчик); 
практичні лікарі державних (М.М. Андрієнко, 
О.М. Шевченко) та приватних (О.В. Ляшенко) 
лікувально-профілактичних закладів. Нами 
встановлено, що майже 63% дисертантів, 

дослідження яких стали предметом нашого 
аналізу, мають безпосередній стосунок до 
формування або реалізації державної полі-
тики України в галузі охорони здоров’я.  

Відповідно до результатів проведеного 
нами аналізу дисертаційних досліджень, ми 
дійшли висновку, що їх автори, наукові кері-
вники та консультанти глибоко усвідомлю-
ють кризовий стан, у якому вже тривалий 
час перебуває галузь охорони здоров’я 
України, і намагаються виконувати вимоги 
Концепції розвитку охорони здоров’я насе-
лення України, якою з метою підвищення 
ефективності використання наукового поте-
нціалу у сфері охорони здоров’я передба-
чено [8]: 
– оптимізацію і реструктуризацію мережі, 

складових та основних напрямів діяль-
ності науково-дослідних установ; 

– забезпечення вирішення науково-техніч-
них проблем охорони здоров’я шляхом 
формувння відповідних державних, галу-
зевих, міжгалузевих, регіональних про-
грам; 

– запровадження багатоканальності фі-
нансування медичної галузі за рахунок 
бюджетних та позабюджетних коштів, 
забезпечення їх раціонального викорис-
тання тощо. 

Однак, як показує аналіз практичного 
впровадження якісно нових моделей надан-
ня медичної допомоги, нові доктрини, про-
грами, концепції, розробки, рекомендації 
тощо, які розробляються і пропонуються 
для реалізації, практично не залучаються до 
вироблення стратегічного курсу розвитку 
галузі охорони здоров’я. На жаль, кандидат-
ські та докторські дисертації, які містять на-
уково обґрунтовані рекомендації щодо оп-
тимізації управління системою охорони здо-
ров’я України, не використовуються для ви-
рішення проблеми щодо стратегії збере-
ження і зміцнення здоров’я населення, а 
осідають на полицях наукових бібліотек. 

IV. Висновки 
Виявлено, що в дисертаційних дослід-

женнях українських авторів упродовж  
2002–2010 рр. здійснено детальний аналіз 
стану надання медичної допомоги та зосе-
реджено увагу на визначенні шляхів оптимі-
зації цього процесу в контексті реформу-
вання галузі охорони здоров’я з метою ви-
ведення останньої із затяжної системної 
кризи. 

Обґрунтовано, що як пріоритетні напря-
ми оптимізації системи надання медичної 
допомоги населенню авторами проаналізо-
ваних дисертаційних досліджень визначені 
такі: запровадження сімейної медицини; по-
криття дефіциту бюджетного фінансування; 
використання стаціонарзамінних технологій; 
запровадження обов’язкового державного 
соціального медичного страхування; активі-
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зація диспансеризації; реструктуризація та 
перепрофілювання ліжкового фонду лікува-
льно-профілактичних закладів; удоскона-
лення роботи з медичними кадрами; покра-
щення стану матеріально-технічного забез-
печення лікувально-профілактичних закла-
дів. 

Доведено, що галузева медична наука 
робить вагомий внесок у розробку заходів 
щодо реформування системи охорони здо-
ров’я, покращення здоров’я населення та 
підвищення якості діяльності лікувально-
профілактичних закладів. 

Встановлено, що якісно нові моделі на-
дання медичної допомоги, нові доктрини, 
програми, концепції, розробки, рекомендації 
тощо, які розробляються і пропонуються 
для реалізації, практично не залучаються до 
вироблення стратегічного курсу розвитку 
галузі охорони здоров’я. Кандидатські та 
докторські дисертації, які містять науково 
обґрунтовані рекомендації щодо оптимізації 
управління системою охорони здоров’я 
України, не використовуються для вирішен-
ня проблеми щодо стратегії збереження і 
зміцнення здоров’я населення, а осідають 
на полицях наукових бібліотек. 
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Радиш Я.Ф., Поживілова О.В. Теоретичні проблеми оптимізації медичної допомоги в 
контексті реформування системи охорони здоров’я України (за матеріалами дисертацій-
них досліджень, захищених упродовж 2002–2010 рр. за спеціальностями 14.02.03 – Соціа-
льна медицина і 14.03.11 – Медична та біологічна інформатика і кібернетика) 

Анотація. У статті проаналізовано дисертації українських авторів, які впродовж 2002–
2010 рр. досліджували стан надання медичної допомоги населенню та визначали шляхи його 
оптимізації в контексті реформування системи охорони здоров’я України. 

Ключові слова: медична допомога, оптимізація, реформування, система охорони здоров’я 
України. 

Радыш Я.Ф., Поживилова О.В. Теоретические проблемы оптимизации медицинской 
помощи в контексте реформирования системы здравоохранения Украины (по материа-
лам диссертационных исследований, защищенных на протяжении 2002–2010 гг. по спе-
циальностям 14.02.03 – Социальная медицина и 14.03.11 – Медицинская и биологическая 
информатика и кибернетика) 

Аннотация. В статье проанализированы диссертации украинских авторов, которые в 
2002–2010 гг. исследовали состояние предоставления медицинской помощи населению и 
определяли пути его оптимизации в контексте реформирования системы здравоохранения 
Украины. 

Ключевые слова: медицинская помощь, оптимизация, реформирование, система здраво-
охранения Украины. 

Radysh Ya., Pozhyvilova O. Theoretical problems of optimization of medical aid in the con-
text of reformation of Ukrainian health care system (on the base of dissertations defending dur-
ing 2002–2010 in specializations 14.02.03 – Social medicine and 14.03.11 – Medical and biologi-
cal informatics cybernetics)  

Annotation. In the article dissertations by Ukrainian authors who in 2002–2010 investigated state 
of giving medical aid to the population and defined ways of its optimization in the context of reforma-
tions of Ukrainian health care system are examined. 

Key words: medical aid, optimization, reformation, Ukrainian health care system.  
 


