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ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОQЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація. У статті здійснено дослідження соціальноXекономічних показників, що характеризують стан
охорони оздоров’я. Проведено аналіз захворюваності населення та забезпеченості його медичним обслуговуX
ванням, оцінено економічну ситуацію у галузі, запропоновано комплекс заходів щодо покращення функціонуX
вання сфери охорони здоров’я в Україні.
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Summary. Тhe article determines the research of socioXeconomic indexes which characterize the state of health care.
It is conducted the analysis of morbidity of population and medical services wellXbeing. An economic situation in industryis
appraised. It is offered the complex of measures on the improvement of functioning of health care sphere in Ukraine.
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Постановка проблеми. Найбільш гострою
соціальною проблемою в Україні є незадовільний
стан системи охорони здоров’я. Зміцнення здо�
ров’я усіх верств населення неможливе без підви�
щення якості та ефективності медико�санітарної
допомоги, достатнього рівня забезпечення ква�
ліфікованими медичними кадрами та відповідно�
го рівня фінансування.

Серед причин, що негативно впливають на
стан здоров’я населення, необхідно відзначити
зниження якості життя значної частини населен�
ня (низький рівень заробітної плати й пенсійно�
го забезпечення, погіршення умов життя, відпо�
чинку, стану навколишнього середовища, якості
й структури харчування, відсутності води питної
якості, незадовільні умови праці й погана інфор�
мованість працівників і роботодавців про права
й обов’язки, санітарно�гігієнічні норми і прави�
ла тощо), надмірні стресові навантаження, зни�
ження загального рівня культури, у тому числі
санітарно�гігієнічної, що сприяє поширенню
шкідливих звичок і нездорового способу життя.

З огляду на те, що здоров’я людини більш ніж
на 50 відсотків визначається способом життя, тоб�
то поведінкою і ставленням до власного здоров’я і
здоров’я навколишніх, із усього комплексу заходів,
спрямованих на охорону здоров’я населення, тепе�
рішня Концепція передбачає в якості одного з ос�
новних пріоритетних напрямків діяльності в сфор�
мованих умовах формування в населення навичок
здорового способу життя, підвищення рівня сані�
тарно�гігієнічної культури, що не вимагає значних
фінансових витрат, але може дати відчутний со�
ціально�економічний ефект.

Добре організована пропаганда медичних і
гігієнічних знань серед населення сприяє зни�
женню захворюваності й смертності, допомагає
виховувати здорове, фізично міцне покоління.
Світовий досвід свідчить, що ефективність цієї
профілактичної діяльності серед населення ви�
нятково висока.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви�
рішенню названих питань у своїх наукових пра�
цях приділяли увагу такі науковці, як Ю. Т. Ша�
рабчиєв, А. С. Слепокуров, С. В. Шойко, Н. О. Ар�
темонова, Т. М. Камінська, М. М. Шутов, В. В. Гал�
кін, С. А. Столяров, О. В. Мартякова, А. І. Ні�
колаєв, К. В. Павлюк та інші.

Метою дослідження є оцінка соціально�еко�
номічних показників, що характеризують стан
охорони здоров’я в Україні. Для цього необхідно
вирішити наступні завдання: провести аналіз за�
хворюваності населення та забезпеченості його
медичним обслуговуванням, оцінити економічну
ситуацію у галузі, надати рекомендації щодо по�
кращення функціонування СОЗ.

Виклад основного матеріалу. Охорона здоров’я
населення України є одним з пріоритетних на�
прямків соціальної політики країни в період ре�
формування економіки та соціальної сфери.

Розвиток ринку медичних послуг є страте�
гічною галуззю народного господарства, що за�
безпечує відтворення населення, соціальні га�
рантії, здоров’я громадян. Стан та динаміка здо�
ров’я людей визначається частковими та узагаль�
неними показниками.

За визначенням Всесвітньої організації охо�
рони здоров’я при ООН і Міністерства охорони
здоров’я, суть поняття «охорона здоров’я» поля�
гає в охороні здоров’я населення, попередженні
і лікуванні хвороб, а також підтримці громадсь�
кої гігієни і санітарії [1].

Сьогодні лише 42 % населення вважаються
умовно здоровими, інші — потребують комплек�
сного системного лікування.

Зміцнення здоров’я усіх верств населення
неможливе без підвищення якості та ефектив�
ності медико�санітарної допомоги, достатнього
рівня забезпечення кваліфікованими медичними
кадрами та відповідного рівня фінансування.

Наслідки недавньої кризи відбилися на усіх
галузях народного господарства, у тому числі і на
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охороні здоров’я. Це позначилося, передусім, на
рівні фінансування галузі, яке значно знизилося.
Різко скоротилися централізоване постачання до
медичних установ лікарських препаратів і медич�
ного устаткування, а високий рівень інфляції
призвів до невгамовного зростання цін, що істот�
но ускладнило їх придбання установами охорони
здоров’я. Сталося різке зниження лікувально�
профілактичної роботи і руйнування виробничої
медицини. Не уникнула галузь у цих складних
умовах і тінізації оплати послуг.

Стан лікарняного фонду і його навантаження
у порівнянні показників 2006 р. із даними 2010 р.
характеризується наступним:

1) кількість лікарських закладів знизилася з
2900 до 2800 із скороченням лікарняних ліжок з
444000 до 429000;

2) кількість лікарських амбулаторно�полі�
клінічних закладів у 2010 р. склала 9000, що на
1100 закладів більше, ніж у 2006 р.;

3) кількість санаторно�курортних та оздоров�
чих закладів у 2010 р. знизилась до 20296 із наяв�

ними ліжками 633000, порівняно із 2006 р. —
21312 закладів із 697000 ліжками.

Планова місткість лікарських амбулаторно�
поліклінічних закладів, тобто відвідування за
зміну, у 2006 р. склала 998000, а у 2010 р. — 993000.

Кількість лікарів усіх спеціальностей змен�
шилася у 2010 р. порівняно з 2006 р. на 3,6 % і
склала 692000 осіб. Спостерігається тенденція
старіння кадрів у галузі.

Заробітна плата працівників медичної галузі
менша в 2 рази, ніж у середньому у країні. Саме
умови праці і життя, брак транспортних засобів і
низька заробітна плата не заохочують молодих
фахівців до роботи в медичній галузі.

Отже, низький рівень заробітних плат пра�
цівникам медичної сфери є ще однією пробле�
мою в СОЗ. Середня заробітна плата по галузі,
за даними Держкомстату України [3], за липень
2011 г. склала 1828 грн., тим самим перевищив�
ши тільки зарплату працівників туристичного і
ресторанного бізнесу (1788 грн.), а також риб�
ництва і риболовлі (1388 грн.).

Таблиця 1
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2006–2010 рр.

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Джерело: [2].

Показники стану здоров’я населення.
Згідно з Доповіддю «Про соціально�економі�
чне становище України за січень�липень 2011
року» демографічна ситуація в Україні за цей
період показала, що чисельність наявного
населення в Україні на 1 липня 2011 р. ста�
новила 45675,0 тис. осіб. Упродовж січня�чер�
вня 2011 р. чисельність населення зменшила�
ся на 103,6 тис. осіб за рахунок природного
скорочення, що в розрахунку на 1000 наявно�
го населення становило 4,6 особи. Середній
темп зниження загального рівня захворюва�
ності (на 100 тис. чоловік) з 2000 року до 2010
року складає 0,02.

При усій важливості кількісних показників
головним в оцінці стану охорони здоров’я є кінце�
вий результат: збереження здоров’я населення.

Порівняльний аналіз деяких показників здо�
ров’я населення України і США, поданий у таб�
лиці 2, показав наступне.

У 2000–2010 рр. спостерігалося зниження пер�
винної захворюваності населення, що пов’язано з
деяким поліпшенням у сфері охорони здоров’я,
зокрема, з невеликим збільшенням бюджетного
фінансування галузі (на 9 %), обсягів надання ам�
булаторної і стаціонарної медичної допомоги. Проте
рівень захворюваності населення і ситуація по га�
лузі в цілому залишаються критичними.
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Серед причин смерті населення України у
січні�червні 2011 р., як і в січні�червні 2010 р.,
перше місце посідали хвороби системи кровообі�
гу, друге — новоутворення, третє — зовнішні при�
чини смерті (табл. 3).

Отже, найгостріші проблеми здоров’я насе�
лення України концентруються в захворюваності,
інвалідності і смертності від хвороб системи кро�
вообігу, новоутворень і таких соціально небезпеч�
них інфекційних хвороб, як СНІД і туберкульоз.

Таким чином, ми спостерігаємо зниження по�
казників смертності у 2010 р. порівняно із 2007 р.
Епідемія ВІЛ�інфекції/СНІДУ охопила більшість
регіонів України. Слід зазначити, що в останні два
роки збудник активно поширюється усіма трьома
шляхами: через кров серед споживачів ін’єкційних
наркотиків, статеві стосунки і від матері до дитини.

Упродовж останніх 15 років рівень захворю�
ваності на туберкульоз збільшився в 2,4 раза,
рівень смертності від туберкульозу збільшився в
2,7 раза. Кількість важких і запущених форм ту�
беркульозу виросла, з’явилася нова проблема

Таблиця 2
Показники здоров’я населення України і США

Джерело: складено автором на основі джерела [4].

Таблиця 3
Показники захворюваності (смертності), диференційовані по видах

Джерело: [5].

Таблиця 4
Поширення ВІЛQінфекції/СНІДУ і активного туберкульозу

Джерело: складено автором на основі джерела [6].

фтизіатричної області — розвиток мультирезис�
тентного туберкульозу.

Репродуктивна функція населення. Дещо по�
кращилась ситуація у сфері репродуктивної діяль�
ності населення.

Із порівняння за 2007 та 2010 роки бачимо не�
велике зниження показників у 2010 р. У січні�червні
2011 р. було зареєстровано 1488 випадків мертвона�

роджень, що на 146 менше порівняно з відповідним
періодом минулого року. Кількість дітей, померлих
у віці до 1 року, зменшилася на 26 осіб.

Основними причинами смерті дітей віком до
1 року були: окремі стани, що виникають у пери�
натальному періоді; природжені вади розвитку,
деформації та хромосомні аномалії; зовнішні
причини смерті; деякі інфекційні та паразитарні
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Таблиця 5
Індикатори здоров’я матері і дитини

Джерело: складено автором на основі джерела [7].

хвороби; хвороби нервової системи; хвороби
органів дихання, що ілюструє наведена нижче
діаграма. Залишається значною частка немовлят
(4,8 %), причина смерті яких медичними праців�
никами не була встановлена (рис. 1).

Психічне здоров’я населення. Несприятлива
соціально�економічна ситуація у країні призвела
до посилення негативних тенденцій стану психіч�
ного здоров’я населення. Спостерігається знач�
не зростання випадків захворювань, пов’язаних
із психічним станом і поведінкою людей, внаслі�
док вживання алкоголю та наркотиків. Проте
особи з такого роду захворюваннями, у багатьох
випадках, не звертаються за наркологічною до�
помогою до медичних установ, що не дає мож�
ливість відобразити реальну картину наркоманії
і алкоголізму населення.

До психофізичних причин, які стали причи�
нами нещасних випадків на виробництві в дослі�
джуваному періоді, відносять травмування в ре�
зультаті протиправних дій інших осіб, алкогольне,
наркотичне сп’яніння, токсикологічне отруєння,
незадовільні фізичні дані або стан здоров’я. Усі ці
показники є загальноукраїнськими, вони підкрес�
люють глибокий зв’язок явищ, що відбуваються,
із загальним рівнем культури, суспільної свідо�
мості, мотивації населення, які викликані склад�
ною соціально�економічною ситуацією в країні.

Сьогодні ситуація у сфері охорони здоров’я
складається не кращим чином, оскільки забезпе�
ченість цієї сфери фінансами складає дефіцит держ�
бюджету на 30–35 %. За даними Держкомстату
України [9], у СОЗ спостерігається наступна тен�
денція. За останні 5 років кількість лікувальних ус�
танов в Україні знизилася на 7 %, показники захво�
рюваності населення збільшилися на 2 %, а рівень
умовно здорового населення знизився до 23 %.

У зв’язку з надмірною трансляцією рекламних
роликів лікарських препаратів більш ніж у 20 %
населення (за даними неофіційних опитувань на�
селення) зникла необхідність безпосереднього
звернення до лікаря у разі хвороби. Це, у свою
чергу, не вирішує проблеми здоров’я населення, а
переводить їх у ранг хронічних захворювань.

Таким чином, можемо сказати, що довгостро�
ковий розвиток людського капіталу в охороні здо�
ров’я обмежують успадковані сучасні ризики. А саме:

— скоротилося централізоване постачання до
медичних установ ліків і медичного устаткування;

• зростання цін на медичні препарати і ус�
таткування;

• критичний рівень захворюваності населення;

Рис. 1. Структура причин смерті дітей віком
до 1 року в січніXчервні 2011 року

(у % до загальної кількості). Джерело: [8]

У той же час серед підлітків дуже високою є
частка тих, що захворіли на новоутворення, хво�
роби системи кровообігу, нервової, кістково�м’я�
зової і сечостатевої систем, які традиційно вва�
жаються хворобами старості.

Упродовж останніх 15 років відбулося змен�
шення кількості абортів на 1000 жінок фертильно�
го віку на 67 %, однак безпліддя серед жінок діто�
родного віку, за оцінками фахівців, складає 6,8 %.

Інвалідизація і травматизм. Показники тран�
спортного травматизму збільшилися за останній
рік на 13 %. Рівень побутового травматизму се�
ред дорослих і підлітків істотно зменшився — на
12 %. Виробничий травматизм за аналізований
період знизився у 7,06 раза.

Серед головних причин, які призвели до не�
щасних випадків на виробництві в Україні, перше
місце займає порушення трудової і виробничої
дисципліни (54 % від загальної кількості травмова�
них). Організаційні причини і незадовільний тех�
нічний стан машин і механізмів складають відповід�
но до 9 % і 8 %. До інших причин відносяться пси�
хофізичні причини, травмування в результаті про�
типравних дій, порушення правил дорожнього руху,
порушення вимог безпеки під час експлуатації ус�
таткування, машин, механізмів і подібне, неналеж�
не навчання правилам техніки безпеки під час ви�
конання робіт, інші технічні причини.
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• високий рівень захворюваності і смертності
від небезпечних інфекційних захворювань (ВІЛ/
СНІД, туберкульоз) і захворювань системи кро�
вообігу, новоутворень;

• високий рівень наркоманії, алкоголізму,
тютюнокуріння, токсикоманії;

• зниження народжуваності;
• підвищена смертність;
• катастрофічна демографічна ситуація;
— нераціональне споживання і забрудненість

зовнішнього довкілля;
— морально і фізично застаріла база медич�

ного устаткування;
— дефіцит бюджетного фінансування;
— низький рівень життя населення, що сприяє

поширенню небезпечних захворювань;
— неможливість виконання гарантій у сфері

охорони здоров’я;
— поширення шкідливих звичок і нездоро�

вого способу життя;
— розвиток нелегального ринку медичних

послуг.
Висновки. Таким чином, бачимо, що всього одна

проблема — брак фінансування галузі охорони здо�
ров’я — викликає велику кількість ризиків. Для
підвищення рівня охорони здоров’я і залучення до�
даткових фінансових джерел на ринок медичних
послуг украй необхідно співробітництво органів вла�
ди і бізнесу на підставі розробки спеціальних ме�
ханізмів взаємодії на основі корпоративної соціаль�
ної відповідальності, меценатства і добродійності,
моделей державно�приватного партнерства.

Головною метою реформи медичної сфери
згідно з Програмою економічних реформ на 2010–
2014 роки [10] є поліпшення здоров’я населення,
забезпечення рівного й справедливого доступу усіх
громадян до медичних послуг належної якості.

Тому пропонується комплекс заходів, упрова�
дження яких дозволить знизити ступінь впливу ри�
зиків та вивести систему охорони здоров’я на но�
вий якісний рівень розвитку. Для цього необхідно:

— підвищити якість медичних послуг;
— підвищити доступність медичних послуг;
— поліпшити ефективність фінансування;
— створити стимули для здорового способу

життя населення й здорових умов праці.
Індикаторами успіху в цьому випадку повин�

но стати:
— зниження загального коефіцієнта дитячої

смертності до 6,5 %;
— зниження коефіцієнта материнської смер�

тності до 13 %;
— зниження передчасної смертності на 25 %;
— зниження смертності від туберкульозу на

30 %;
— підвищення в загальній чисельності лікарів

частки лікарів загальної практики з 4 % до 8–10 %;
— скорочення частки домогосподарств, у

яких протягом року хто�небудь із членів при по�

требі не зміг одержати медичну допомогу, прид�
бати ліки й медичне приладдя (з 20 % у 2009 р. до
3 % у 2014 р.);

— скорочення частки тіньових платежів у
системі медичного обслуговування з 10–15 % до
5 %;

— запровадження механізмів багатоканаль�
ного фінансування медичної галузі, забезпечен�
ня керованого розвитку платних медичних послуг,
введення державного соціального медичного
страхування, впровадження схем державно�при�
ватного партнерства.

Перспективами подальших досліджень стане
розробка механізму державно�приватного парт�
нерства у сфері охорони здоров’я.
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