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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. У сучасних умовах труднощі реалізації  

інноваційного розвитку системи охорони здоров’я та її інтеграції до 

європейського політичного, соціального та економічного простору зумовлені 

багатьма причинами, однак, крім незадовільного стану національної економіки, 

головна з них, що впливає на її потенціал, - невідповідність сучасним викликам 

організаційної та регуляторної функції системи державного управління, що 

знижує ефективність державно-управлінського впливу, гальмує впровадження 

нових принципів та механізмів, спрямованих на структурно-трансформаційні 

зміни та активізацію інноваційних процесів у системі охорони здоров’я. 

Державне регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я 

має вагомий комплекс засобів, методів, стимулів для модернізацій відповідної 

сфери, перетворення її із соціально збиткової на перспективно-інвестиційну. Їх 

компетентне впровадження має створити належні умови задля забезпечення 

якісної профілактики здоров’я населення, доступної медицини, які будуть 

реалізовані на принципах рівності громадян та верховенстві чинного 

законодавства.  

Сучасна теорія державного регулювання інноваційного розвитку системи 

охорони здоров’я є науковим доробком низки провідних вітчизняних учених. 

Значний внесок у загальну теорію та методологію державного регулювання 

інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України зробили вітчизняні 

дослідники С. Антонюк, Д. Арзянцева, В. Беглиця, М. Білинська, А. Бондар, 

Ю. Вороненко, М. Голубчиков, В. Долот, Д. Дячук, Д. Карамишев, В. Князевич, 

Н. Кризина, В. Лазоришинець, В. Москаленко, Г. Слабкий, І. Станкевич, 

Ю. Ціомашко, І. Яковенко та ін. 

Окремі питання створення організаційно-правових, економічних та 

інституціональних умов удосконалення державного регулювання інноваційного 

розвитку системи охорони здоров’я України вивчали такі українські вчені, як 

А. Авраменко, О. Акуленко, З. Гладун, О. Дацій, Л. Жаліло, М. Корецький, 

Ю. Кальниш, Т. Коропецька, І. Мельничук, М. Музика, М. Мартинюк, 

В. Москаленко, В. Сиченко, І. Шевчук та ін. 

Особливості впровадження інноваційного управління в системі охорони 

здоров’я розглянуті в працях таких зарубіжних науковців, як: А. Абрамешина, 

Ю. Анісімова, В. Баранчєєва, І. Борисенко, А. Бронштейна, А. Вишневського, 

В. Вороніна, А. Вялкова, Н. Герасименко, Б. Герасимова, Н. Грищенко, 

В. Жарікова, С. Ільдеменова, Ф. Кадирова, В. Московцева, Т. Овчиннікової, 

М. Портера, Ю. Салікова, Л. Слєсарєва, Д. Стігліц, І. Шеймана, В. Шевського, 

Л. Якобсона та ін. 

Водночас брак комплексності та системності у висвітленні питань 

удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку системи 

охорони здоров’я України зумовлює потребу в подальшому вивченні цієї 

проблематики, узагальненні практичних досягнень, розробці сучасного 
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методологічного забезпечення, що і зумовило вибір та актуальність теми, 

структуру роботи, наукове й практичне значення проведеного дослідження. 

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

Дослідження виконано відповідно до наукової теми Чорноморського 

національного університету ім. Петра Могили «Організація державного 

управління в умовах становлення та розвитку політичної системи України: 

політико-правові, історичні і регіональні аспекти» (номер державної реєстрації 

0109U000451). Внесок автора полягає у розробці теоретико-методологічних 

засад удосконалення механізмів державного регулювання інноваційного 

розвитку системи охорони здоров’я України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка і наукове 

обґрунтування теоретично-методичних засад і практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення державного регулювання інноваційного розвитку системи 

охорони здоров’я України. 

Для реалізації мети дослідження поставлено такі завдання: 

- оцінити стан розробленості проблем державного регулювання 

інноваційного розвитку системи охорони здоров’я та виділити пріоритетні 

сучасні наукові підходи до реалізації державного регулювання інноваційного 

розвитку системи охорони здоров’я України; 

- визначити специфічні особливості реалізації державного регулювання 

інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України;   

- узагальнити зарубіжний досвід регулювання інноваційного розвитку 

систем охорони суспільного здоров’я; 

- систематизувати методологічні основи забезпечення ефективності 

державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я та 

представити концепт її вимірювання;  

- розробити й наукового обґрунтувати системні засоби вдосконалення 

державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я 

України; 

- внести науково обґрунтовані пропозиції щодо модернізації державного 

регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України. 

Об’єктом дослідження є державне регулювання інноваційного розвитку 

системи охорони здоров’я. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, пріоритетні 

напрями та механізми вдосконалення державного регулювання інноваційного 

розвитку системи охорони здоров’я України. 

Методи дослідження. Методологічною основою та теоретичною основою 

дослідження є фундаментальні положення теорії державного управління, інших 

гуманітарних та соціальних наук, а також наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених з питань теоретико-методологічного забезпечення 

державного регулювання розвитку системи охорони здоров’я та 

функціонування механізмів державної підтримки інноваційного розвитку 

системи охорони здоров’я.  

У роботі застосовано системний підхід, відповідно до якого всі процеси і 

явища державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони 
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здоров’я України аналізувались у цілісності та взаємозалежності. Використано 

наукові методи, які дали змогу отримати основні теоретичні результати, 

зокрема: за допомогою абстрактно-логічного методу, в тому числі прийомів 

аналогії, зіставлення, індукції та дедукції, було сформульовано загальні 

висновки та висновки до розділів. У ході аналізу сучасного стану механізмів 

державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я 

України використано: статистичний метод (визначення ефективності 

механізмів надання лікарських послуг населенню України, організаційних 

механізмів державного регулювання розвитку системи охорони здоров’я та 

нормативно-правових механізмів розвитку державного регулятивного 

потенціалу щодо системи охорони здоров’я); методи аналізу і синтезу 

(отримання основних евристичних результатів дослідження); монографічний 

(визначення модернізації механізмів державного регулювання інноваційного 

розвитку системи охорони здоров’я України); метод порівняння (критичне 

осмислення методологічних підходів, концепцій, розробок моделей і 

пропозицій провідних учених, присвячених особливостям механізмів 

державного регулювання національних систем охорони здоров’я); системно-

аналітичний (вивчення законодавчих актів та інших нормативних документів). 

Усі зазначені методи дослідження доповнюють один одного і в сукупності 

забезпечили можливість всебічно розглянути предмет дослідження. 

Інформаційною базою дослідження стали наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних авторів, законодавство України, укази Президента України, 

постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, статистичні дані 

Державної служби статистики України, Міністерства охорони здоров’я 

України, монографії і статті вітчизняних і зарубіжних учених, результати 

власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається особистим 

внеском автора у вирішення актуального наукового завдання в галузі 

державного управління, що полягає в поглибленні теоретико-методологічних 

засад і розробці концептуальних підходів до вдосконалення державного 

регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України. 

Основні наукові положення, які найбільшою мірою визначають новизну 

дослідження й характеризують відмінність одержаних результатів від існуючих 

розробок, полягають у тому, що в дисертаційній роботі: 

уперше: 

- розроблено і науково обґрунтовано програмно-цільову модель розвитку 

системи охорони здоров’я в Україні, яка, на відміну від раніше відомих і 

описаних у науковій літературі моделей, спрямована за забезпечення єдності 

цілей, заходів, інструментарію та ресурсних лімітів, має орієнтацію на кінцевий 

результат, передбачає наскрізне планування конструктивних змін об’єкта 

управління, безперервність інноваційних процесів, а також скоординованість та 

регіоналізацію управлінських впливів; 

удосконалено: 

- концептуальні підходи до модернізації інструментарію організаційно-

економічного механізму інноватизації системи надання медичних послуг, що 
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передбачають формування та реалізацію програми державних гарантій 

медичних послуг відповідно соціальних нормативів, які базуються на 

врахуванні попиту населення на сучасні медичні технології та пропозиції 

медичних організацій, а також орієнтовані на забезпечення структурної 

ефективності регіональних систем надання медичних послуг; 

- методологічні підходи до розробки комплексної оцінки ефективності 

державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я, 

основою яких є моніторинг системи за критеріально орієнтованими ознаками, 

що враховують інноваційну специфіку системи охорони здоров’я та визначають 

рівень прогнозованості, адаптивності, комплексності, стабільного 

функціонування та інтегрованості в соціальні процеси; 

- концептуальні положення організаційно-функціональної моделі 

державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я, 

яка передбачає реалізацію комплексу заходів, спрямованих на 

інтелектуалізацію всієї системи, трансформацію управлінської структури на 

регіональному й локальному рівнях управління та на реалізацію комплексу 

фінансових ініціатив, що мають за мету забезпечення стійкого фінансування 

сфери охорони здоров’я; 

 дістали подальшого розвитку: 

- напрями вдосконалення державного регулювання інноваційного 

розвитку системи охорони здоров’я, що орієнтовані на створення сприятливих 

умов для ефективного функціонування на принципах адаптивності, 

інтеграційності, скоординованості, децентралізації, гнучкості, динамізму та 

передбачають структурування функцій управління системою, забезпечення 

відповідності бюджетної підтримки вимогам ЄС, цілеспрямованості та 

адресності бюджетного забезпечення, налагодження гнучкої координації, 

формування здатності до конструктивної самотрансформації у контексті 

формування мережі мультиорганізаційних структур/центрів відповідальності;  

- елементне наповнення механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку системи охорони здоров’я, який включає цільову, 

управлінську, забезпечуючу, оціночну підсистеми, а також комплекс методів 

корпоративного та публічного управління, які формують методологічний базис 

для стратегічного планування організації медичної допомоги населенню, 

забезпечення ефективного державне регулювання ринку медичних послуг та 

раціонального використання ресурсів; 

- напрями модернізації системних засобів удосконалення державного 

регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України, що 

передбачають моніторинг ефективності та відповідності методологічного 

інструментарію інноваційного розвитку обраній моделі розвитку.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

спрямовані на підвищення ефективності державного регулювання 

інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України. Основні ідеї та 

висновки дослідження доведено до рівня конкретних положень, методик та 

рекомендацій. Вони можуть бути використані у практичній діяльності 
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державними органами управління, органами місцевої влади та самоврядування, 

підприємствами, громадськими організаціями. 

Пропозиції щодо вдосконалення державного регулювання інноваційного 

розвитку системи охорони здоров’я України використані у діяльності 

Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації 

при  впровадженні принципів відкритості і прозорості, а також налагодженні 

взаємозв’язків з громадськістю (довідка № 01-743-18 від 10.02.2016 р.); у 

діяльності Миколаївського обласного центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Миколаївської 

обласної державної адміністрації під час навчання та підвищення кваліфікації 

державних службовців (довідка № 360/01-14/15 від 09.12.2015 р.); у діяльності 

Новоодеської міської ради Миколаївської області щодо модернізації 

організаційно-функціональної структури закладів охорони здоров’я (довідка 

№ 531 від 20.11.2015 р.); у діяльності Кривоозерської районної державної 

адміністрації Миколаївської області щодо налагодження конструктивної 

взаємодії з представниками громадських рад у питаннях формування 

оптимальної мережі закладів первинного рівня надання медичної допомоги 

(довідка № 515/02-33-6/15 від 27.11.2015 р.). Теоретичні розробки 

дисертаційної роботи впроваджені в навчальному процесі Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили при викладанні таких 

дисциплін: «Державне регулювання економіки», «Керівник в державному 

управлінні», «Державна служба». (довідка № 194 від 18.10.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеною 

науковою працею. Основні положення та висновки дисертації розроблені 

автором особисто. Автором досліджено та висвітлено проблеми удосконалення 

державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я 

України.  

Апробація результатів. Результати дослідження пройшли обговорення 

та знайшли схвалення на науково-практичних конференціях: «Могилянські 

читання: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, 

національний та регіональний аспекти» (м. Миколаїв, 2013-2016 рр.), 

«Ольвійський форум – 2014: стратегїї країн Причорноморського регіону в 

геополітичному просторі» (м Миколаїв, 2014 р.), «Великі війни, великі 

трансформації: історична соціологія, 1914 - 2014» (м. Київ, 2014 р.), 

«Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину» 

(м. Одеса, 2015 р.), «Научные перспективы ХХІ века. Достижения и 

перспективы нового столетия» (Російська Федерація, м. Новосибірськ, 2015 р.), 

«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 

(м. Переяслав-Хмельницький, 2015 р.), «Реалії та перспективи розвитку 

суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти» (Словацька 

Республіка, м. Сладковічево, 2016 р.).  

Публікації. Основні наукові результати, висновки та рекомендації 

дисертаційної роботи викладені у 12 наукових працях, з яких 5 – статті у 

вітчизняних наукових фахових виданнях з державного управління, 2 – статті у 
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закордонних виданнях за напрямом дослідження, 5 – тез доповідей.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертаційної 

роботи 219 сторінок, з них 188 сторінок основного тексту. Список джерел 

складається з 218 найменувань, викладених на 25 сторінках; 2 додатки на 5 

сторінках.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, 

мету, гіпотезу, завдання і методи дослідження, висвітлено наукову новизну 

одержаних результатів, їх практичне значення; подано відомості про 

апробацію, впровадження результатів дослідження і структуру дисертаційної 

роботи. 

У першому розділі – «Концептуальні основи державного регулювання 

інноваційного розвитку системи охорони здоров’я» – здійснено аналіз стану 

розробленості проблем державного регулювання інноваційного розвитку 

системи охорони здоров’я України в загальнонауковому та державно-

управлінському дискурсі; розглянуто специфічні особливості реалізації 

державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я 

України; досліджено зарубіжний досвід регулювання інноваційного розвитку 

систем охорони суспільного здоров’я. 

Інновації є динамічним рушієм розвитку в усіх галузях і сферах 

життєдіяльності людини. Вони вдосконалюють виробництво, змінюють сферу 

обігу, сприяють створенню кращих за властивостями виробів, технологій, 

прибутків, нейтралізують негативні наслідки прискореного динамічного 

розвитку, це, у свою чергу, вимагає невідкладних розробок у сфері психології, 

соціальної медицини, охорони праці тощо. 

Інновації в охороні здоров’я запропоновано розглядати як продукт 

діяльності, пов’язаної з розвитком технологій у сфері медицини, науковими 

досягненнями і передовим досвідом, які спрямовані на одержання якісно нових 

моделей і технологій оздоровлення, лікування, адміністрування процесів у 

медичній сфері, отримання нових медичних товарів та послуг; а інноваційним 

розвитком системи охорони здоров’я доцільно вважати діяльність, результатом 

якої виступає вдосконалення існуючої та розробка нової медичної продукції 

(технології, техніки, програми або послуги), які реалізуються на ринку, або 

запровадження нового чи удосконаленого процесу, який прямо або 

опосередковано використовується у практичній медицині.  

Інновації в системі охорони здоров’я як результат інноваційної діяльності 

являють собою будь-які результати наукової праці, причому як зміни та 

перетворення вже існуючих, так і впровадження абсолютно нових об’єктів, 

процесів, технологій та способів. А це передбачає радикальну зміну 

компонентів державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони 

здоров’я: змісту, форм, методів, технологій, засобів, системи регулювання 

тощо. Система охорони здоров’я є унікальною складною гетерогенною 

соціально-економічною системою, структурна будова якої представляє 

сукупність великої кількості організацій, різних за функціями та масштабами і 
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таких, що знаходяться у взаємодії одна з одною, пов’язані різними суспільними 

відносинами (політичними, економічними, соціальними, трудовими, морально-

етичними та іншими). Відповідно, процес державного регулювання цією 

сферою включає комплекс компонентів: структуру, функції, механізм, кадри 

управління. Процес державного регулювання системи охорони здоров’я можна 

представити у вигляді трьох складових форм його реалізації: адміністративної, 

завданням якої є розробка системи цілей, завдань і шляхів їх вирішення; 

економічної, що забезпечує матеріально-фінансові ресурси, мотиви і фінансові 

результати системи регулювання; оперативної, що забезпечує оперативну та 

виконавську функцію, спрямовану переважно на технологічну і технічну 

організацію об’єкта регулювання. 

Визначено, що ефективність інноваційного розвитку системи, залежить 

від дієвості механізмів державного регулювання, що видозмінюються у процесі 

комплексної регламентації методів, функцій, стимулів, форм, важелів. 

Наголошено, що механізми державного регулювання розвитку системи охорони 

здоров’я на основі цілеспрямованого впливу повинні забезпечувати взаємодію 

всіх підсистем, чітку зважену координацію управлінських рішень, 

упорядковувати відносини і зв’язки людей у процесі надання медичної 

допомоги.  

В роботі процеси інноваційного розвитку системи охорони здоров’я 

розглядаються як системні та регулярні нововведення в управлінні 

гетерогенними соціально-економічними системами, що змінюються під 

впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства, створюючи належні умови 

для ефективного функціонування системи охорони здоров’я, забезпечуючи 

спадкоємність минулих напрацювань, впроваджуючи гнучкий координаційний 

процес. В умовах глобалізації гетерогенна соціально-економічна система є 

динамічно і стратегічно спланованою організацією, що функціонує на 

принципах інтеграції, координації, децентралізації та активно реалізує 

інноваційні проекти. 

Встановлено, що однією з найважливіших проблем державного 

регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я є необхідність 

створення умов, які б уможливили здатність гетерогенної соціально-

економічної системи до самотрансформації у контексті формування мережі 

мультиорганізаційних структур управління. Діяльність таких структур 

спрямована на підвищення рівня соціальної справедливості в системі охорони 

здоров'я, впровадження міжсекторального підходу із залученням різних галузей 

національної економіки на підставі прийнятих стандартів, правил та заходів, 

спрямованих на формування потенціалу здоров’я, та орієнтації на ведення 

здорового способу життя. 

Визначено, що загальносоціальна потреба у формуванні потенціалу 

суспільного здоров’я та забезпечення державою гарантій рівного доступу до 

найбільш важливих видів медичної допомоги, особливо у випадку загрози 

життю, зумовлює об’єктивну необхідність капіталізації людського потенціалу 

через інвестування в здоров’я як в актив людського капіталу. Але в умовах 

обмеженості ресурсів держава гарантує рівний доступ лише до мінімального 
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набору найбільш важливих видів медичної допомоги. Ефективність системи 

охорони здоров’я і якість надання медичної допомоги населенню залежить від 

типу системи охорони здоров’я, механізмів реалізації державної політики в 

галузі охорони здоров’я громадян, рівня фінансування та добробуту нації.  

Проведений автором аналіз передових світових практик показав, що 

системи охорони здоров’я економічно розвинених країн базуються на таких 

основних елементах господарської діяльності, як: страхова медицина, державна 

територіальна медицина, медична діяльність громадських організацій. При 

цьому виділяються країни з чітко вираженими ринковими принципами 

діяльності (США); країни, що використовують елементи планового 

регулювання (країни Західної Європи); країни з впливом традицій (Японія).  

Констатовано, що єдиної, універсальної моделі державної регуляції сфери 

охорони здоров’я, прийнятної для всіх, не існує. Ступінь централізації, 

формування та розподіл витрат між усіма громадянами в різних країнах є 

досить варіативною величиною. Проте, існуючі загальносвітові тенденції 

розвитку сфери охорони здоров’я дають змогу зробити такі висновки: 

 модель управління охороною здоров’я практично кожної країни 

передбачає наявність елементів обов’язкового медичного страхування, 

добровільного медичного страхування, приватної медицини і бюджетного 

фінансування, які наявні в різних країнах у різних пропорціях; 

 сучасна система економічних відносин в охороні здоров’я не дає 

можливості повністю гарантувати доступність і відповідні стандарти якості 

медичної допомоги всім категоріям громадян ; 

 незважаючи на те, що в країнах із високорозвиненою економікою 

витрати на охорону здоров’я становлять у середньому 6-7% ВВП, а це на 

порядок більше, ніж в Україні, в жодній країні не гарантується безкоштовність 

усіх видів медичної допомоги всім громадянам; 

 факт наявності медичного страхування не означає повного доступу до 

послуг охорони здоров’я; 

 спостерігається тенденція зростання витрат на систему охорони 

здоров’я майже в кожній країні, що, у свою чергу, призводить до дефіциту 

бюджету, а також непопулярних реформ – підвищення податків та зменшення 

кількості соціальних пільг; 

 найбільш ефективною система охорони здоров’я є у країнах, де 

спостерігається відхід від централізованого державного управління процесом і 

робиться акцент на ринкові ціни, конкурентоспроможність, поділ витрат і 

існування свободи вибору для пацієнта.  

Соціальна складова європейського вибору України повинна передбачати 

формування власної моделі розвитку системи охорони здоров’я, заснованої на 

рівних можливостях громадян і верховенстві права, застосуванні ефективних 

механізмів державного регулювання задля задоволення потреб громадян у 

доступній та якісній медицині, охороні здоров’я, яка ґрунтується на принципах 

суспільної солідарності та соціальної справедливості.  

У другому розділі – «Ефективність державного регулювання 
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інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України» – викладено 

результати узагальнення сучасних наукових підходів до реалізації державного 

регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України; 

систематизовано методологічні основи забезпечення ефективності державного 

регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я; представлено 

концепт вимірювання ефективності функціонування державного регулювання 

інноваційного розвитку системи охорони здоров’я в Україні. 

Визначено, що концептуальною сутністю результативності інноваційного 

процесу, що складається з низки послідовних етапів, фінальна стадія яких 

характеризується перетворенням інновацій з ідей на конкретне її втілення, є 

належне ресурсне забезпечення, економічна стабільність всіх учасників даного 

процесу та позитивний вплив чинників такого розвитку. Серед факторів, які 

впливають на інноваційний розвиток системи охорони здоров’я, виділено такі:  

стимулювання розробки, пошуку і впровадження передових технологій у 

практику охорони здоров’я; розвиток економічних відносин, які спрямовані на 

формування ринку в системі охороні здоров’я; ефективне використання 

наявних кадрових і матеріальних ресурсів; єдність медичної науки; 

впровадження системи безперервної медичної освіти; міжнародне партнерство 

з провідними країнами та їх науковими центрами; розвиток сектора державно-

приватного партнерства; охорона інтелектуальної власності; створення 

цільових медичних наукових програм, які будуть об’єднувати установи; 

мотивація працівників сфери охорони здоров’я та їх зацікавленість у 

позитивних кінцевих результатах; створення системи раціональних, 

ефективних та взаємовигідних відносин між організаціями у сфері охорони 

здоров’я, підприємствами та громадянами; розширення ринку медичних 

технологій та медичних послуг, запровадження політики, спрямованої на 

встановлення рівних можливостей різних форм власності в системі охороні 

здоров’я та їх заохочення; формування бізнес-клімату, що сприяє інвестиційній 

привабливості охорони здоров’я для приватних партнерів. 

Констатовано, що дієвим інструментом стимулювання інноваційного 

розвитку є програмно-цільове планування, яке побудовано за схемою «мета – 

заходи – ресурси - результат», де визначаються цілі тієї чи іншої програми, 

встановлюються способи їх досягнення, які узгоджуються безпосередньо з 

відповідними органами державної влади та пов’язуються з необхідними для їх 

реалізації ресурсами, встановлюються індикатори/орієнтири кінцевого 

результату. Кінцевий результат програмно-цільового планування в системі 

охорони здоров’я виражається у скороченні смертності, зменшенні інвалідності 

та захворюваності населення, підвищенні якості та доступності медичної 

допомоги, поліпшенні демографічної ситуації.  

В роботі запропонована програмно-цільова модель розвитку системи 

охорони здоров’я елементне наповнення якої відображає орієнтацію на 

кінцевий результат, наскрізне планування об’єкта управління, безперервність 

інноваційних процесів, скоординованість управлінських впливів, 

регіоналізацію процесів.  (рис. 1). 
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Рис. 1. Концептуальна модель механізму державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони 

здоров’я 

Цільова підсистема 

1. Підвищення якості медичної допомоги (зниження рівня смертності 

населення, збільшення очікуваної тривалості життя, зростання 

охоплення населення профілактичними оглядами, своєчасне 

виявлення на ранніх стадіях захворювань тощо). 

2. Доступність медичної допомоги для населення (обсяги 

меддопомоги, яка надається установами охорони здоров’я, вартість 

одиниці обсягу медичної допомоги тощо). 

3. Ефективність використання ресурсів охорони здоров’я 

(забезпеченість населення лікарями, забезпеченість населення 

середнім медичним персоналом, лікарняними ліжкомісцями тощо). 

4. Ступінь задоволеності населення медичною допомогою. 

5.Інші.  

Упралінська підсистема: 

1. Загальнодержваний рівень: Міністерство охорони здоров’я, 

Державна служба України з лікарських засобів, Державна 

санітарно-епідемологічна служба України, Державна служба 

України з питань протидії ВІЛ-інфекції СНІДу та інших 

соціально небезпечних захворювань, Національний комітет 

товариства Червоного Хреста України, Національна академія 

медичних наук України; 

Регіональний рівень: Управління охорони областей України, 

Управління охорони здоров`я РДА, міські управління охорони 

здоров’я. 

Функції і методи публічного і корпоративного 

управління 

- прогнозування і планування; 

- регламентування; 

- субсидування виконання державних (органів виконачої 

влади регіонального рівня) завдань тощо; 

- державне і регіональне фінансування, у тому числі 

програм медичного страхування; 

- розподіл бюджетних трансфертів; 

- бюджетування, орієнтоване на результат; 

- тарифна політика у системі медичного страхування; 

- оподаткування; 

- кредитування; 

- амортизаційна політика; 

- аудит ефективності тощо. 

Важелі, стимули й інструменти 

- норми амортизації;                            - штрафи і пеня; 

- податкові пільги;                              - орендні ставки; 

- національні проекти;                        - винагороди; 

- гарантована допомога.                   – відкликання ліцензії. 

Забезпечуючі підсистеми: 

- демографічні ресурси;                 - нормативно-методичне забезпечення 

-фінансові ресурси;                           (моделі надання медичних послуг, 

- матеріально-технічні ресурси;       стандарти якості тощо).  

- нематеріальні активи. 

Оціночна 

підсистема: 

Моніторинг діяльності 

медзакладів і система 

оцінки ефективності 

реалізації державної 

політики 

Механізм 

державного 

регулювання 

інноваційного 

розвитку системи 

охорони здоров’я 

Результат 

Ресурси 
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Концептуальною основою є єдність зазначених цілей, ресурсів та 

заходів, що втілюється в алгоритм дій, який відображатиме, яким саме 

шляхом будуть досягатися визначені цілі, які витрати будуть необхідні для їх 

досягнення, і який проміжок часу буде потрібний для їх реалізації. Строки 

реалізації програмних заходів та вирішення програмних завдань програмно-

цільової моделі зумовлені чітко сформованою логікою побудови, 

технологією, змістом, послідовністю та ресурсними лімітами програми В 

роботі системно представлено елементне наповнення механізму державного 

регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я, який 

включає цільову, управлінську, забезпечуючу, оціночну підсистеми, а також 

комплекс методів корпоративного та публічного управління, стимули, 

важелі, інструменти діяльності, що формують методологічний базис для 

стратегічного планування організації медичної допомоги населенню, 

подальшого розвитку в умовах ринкової економіки, забезпечення 

ефективного державне регулювання ринку медичних послуг та раціонального 

використання матеріальних і нематеріальних ресурсів. Державне 

регулювання інноваційного розвитком системи охорони здоров’я 

розглядається як комплексна система, що характеризується 

багатокомпонентністю і багатоступеневістю та орієнтована на створення 

необхідних умов для ефективного функціонування системи охорони здоров’я 

та на максимально можливе забезпечення її ресурсами (матеріально-технічна 

база, кадровий склад, фінансування).  

Визначено, що сучасні державно-управлінські тенденції та принципи 

організації функціонування системи охорони здоров’я населення відповідно 

до економічної парадигми інноваційного розвитку охорони здоров’я повинні 

спиратися на законодавчі норми, які покликані вирівнювати територіальний 

фактор доступності медичної допомоги на основі нових технологічних 

стандартів, створення сприятливих умов для ефективних економічних 

відносин, комплексний підхід до охорони здоров’я, міжвідомчу кооперацію, 

обов’язок держави перед нацією за демографічну безпеку, посилення ролі 

медичної науки та підвищення її ефективності, пріоритетність 

профілактичних заходів щодо збереження здоров’я та первинної медико-

санітарної допомоги 

Виявлено деструктивні явища, які гальмують інноваційний розвиток 

системи охорони здоров’я, серед яких: недостатня кількість у медичній 

організації спеціалістів і устаткування, що не дає змоги повною мірою 

реалізувати ті чи інші державні медичні стандарти; недостатня координація 

та взаємодія медичних організацій і органів управління системою організації 

та надання медичних послуг; дезінтеграція регіональної мережі медичних 

організацій, адміністративна та фінансова фрагментація системи організації 

та надання медичних послуг; неефективний менеджмент органів виконавчої 

влади та медичних організацій у сфері медичних послуг. 

Для подолання зазначених проблем і досягнення результативності 

процесів модернізації системи надання медичних послуг необхідно: 

1. Провести оцінювання попиту на медичні послуги і на медичні 
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технології в межах програми державних гарантій, оцінити можливості та 

ресурсний потенціал мережі медичних організацій регіонів, визначити місце і 

ступінь невідповідності попиту населення і можливостей організацій, що 

надають медичні послуги. 

2. Розробити план реструктуризації мережі медичних організацій для 

задоволення об’єктивного попиту населення і підготовки медичних 

організацій до забезпечення визначеного державними стандартами рівня 

якості лікування за умови ефективного використання ресурсного потенціалу. 

3. Сформувати цільові програми для поетапного виконання плану 

реструктуризації, що забезпечує розвиток мережі медичних організацій і 

оснащення їх сучасним медичним обладнанням. Організувати підготовку та 

перепідготовку лікарських та інших медичних кадрів. 

4. Розрахувати територіальні нормативи гарантованих державою 

медичних послуг, призначених для формування державного замовлення 

медичним організаціям, що виконують територіальну програму державних 

гарантій і орієнтовані в майбутньому на реалізацію програми медичного 

страхування. 

Обґрунтовано необхідність проведення планування реалізації програми 

державних гарантій у сфері медичних послуг і оцінювання необхідних для її 

реалізації ресурсів відповідно до об’єктивного попиту населення на медичні 

послуги в розрізі основних захворювань територіальної спільноти. Це дасть 

змогу визначать витрати на програму державних гарантій залежно від 

обраних медичних технологій, що забезпечує альтернативність медичних 

послуг, і реалізувати спрямовані на пошук оптимальних технологічних та 

управлінських рішень при наданні медичних послуг населенню механізми 

економічного стимулювання медичних організацій. 

У третьому розділі – «Шляхи удосконалення державного 

регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України » 

– представлено пропозиції щодо формування управлінської основи 

державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я 

України; окреслено орієнтири організаційно-функціональних трансформацій 

у процесі реформування системи охорони здоров’я України на інноваційних 

засадах; обґрунтовано системні засоби вдосконалення державного 

регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України. 

В роботі обґрунтовано доцільність введення до структури системи 

охорони здоров’я Ради зі стратегічного розвитку системи охорони здоров’я. 

Серед ключових завдань Ради можна виокремити такі: окреслення основних 

цілей і визначення стратегічних засобів їх досягнення; використання 

аналітичної інформації, що надасть змогу оцінити досягнуті результати; 

засноване на етичних принципах керівництво у секторі охорони здоров’я, яке 

буде сприяти виконанню перспективних завдань; формування системи 

охорони здоров’я, здатної адаптуватися до змін у навколишньому середовищі 

і нових вимог; співробітництво в інших сферах суспільного життя, які 

безпосередньо не пов’язані із медичною сферою, але впливають на зміцнення 

здоров’я населення. Дослідження соціальних аспектів комплексної оцінки 
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ефективності державного регулювання інноваційного розвитку системи 

охорони здоров’я дали змогу виділити ознаки, що характеризують 

інноваційну специфіку системи охорони здоров’я. В роботі запропоновано 

орієнтири інноваційного розвитку системи охорони здоров’я, що визначають 

концепт організаційно-функціональної моделі державного регулювання 

інноваційного розвитку системи охорони здоров’я. Основою цієї моделі є 

інтелектуалізація всієї системи та її окремих частин; інноваційні зміни 

структури на регіональному та локальному рівнях; фінансові ініціативи, 

спрямовані на забезпечення стійкого фінансування та рентабельності. 

Доведено,що перехід на інноваційний шлях розвитку системи охорони 

здоров’я залежить від реалізації таких заходів, як: модернізація структури 

управління системою охорони здоров’я; створення сприятливих умов для 

розвитку пріоритетних напрямів науки в медичній сфері шляхом 

концентрації фінансування і кадрових ресурсів; створення центрів наукових 

досліджень у сфері охорони здоров’я; формування системи обліку кадрового 

резерву в регіонах; розвиток системи медичного страхування; ретельне 

планування політики у сфері медичного обслуговування і прогнозування її 

можливих наслідків; фінансування наукових досліджень; формування 

системи співробітництва державного і приватного медичного сектора, яка 

буде сприяти впровадженню останніх наукових розробок у практику. 

Констатовано, що базис методологічного інструментарію 

інноваційного розвитку системи охорони здоров’я формують методи 

стимулювання інноваційного розвитку в медичній сфері, метод селективного 

фінансування державних проектів, методи стимулювання розбудови 

медичної інфраструктури та методи розширення ресурсної бази. Їх 

ефективність і доцільність відображають результати моніторингу таких 

індикаторів: збільшення обсягу поставок медичного обладнання і техніки в 

межах системи загальнодержавного лізингу, а також зниження ставок за 

використання лізингу для медичних закладів; надання медичним установам 

пільгових кредитів; активне співробітництво з Центром з підготовки та 

перепідготовки співробітників медичної сфери. 

Критеріями оцінки ефективності використання інструментів і методів 

регулювання державою інноваційного розвитку системи охорони здоров’я 

можуть виступати досягнення основної мети; інноваційна активність; 

економічна доцільність нововведення; соціальний і економічний стан 

суспільства; зміни в управлінні людським капіталом. 

Доведено необхідність модернізації структури управління у 

дослідженій сфері, що зумовлює вжиття таких заходів, як: упровадження 

прогресивних форм керівництва, які будуть засновані на принципах 

демократії і децентралізації; реформування законодавчої і нормативно-

правової бази галузі охорони здоров’я; модернізація інформаційної складової 

системи охорони здоров’я на основі прогресивних комп’ютерних інновацій; 

забезпечення активної взаємодії та ефективного співробітництва між різними 

структурними ланками системи охорони здоров’я, такими як: власне 

лікувальні заклади і державні органи управління в медичній сфері, соціальні 
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та страхові установи, органи санітарно-епідеміологічного нагляду. Це дасть 

змогу створити корпоративні регіональні об’єднання, що будуть сприяти 

ефективному розподілу повноважень, удосконаленню системи моніторингу, 

впровадженню громадського контролю в систему охорони здоров’я України, 

протидії службовим зловживанням, вирішенню питань якісної освіти, оплати 

праці і кадрової політики, удосконаленню системи підвищення кваліфікації 

та післядипломної освіти працівників сфери охорони здоров’я тощо. 

В роботі виділено перспективні моделі (фрагментована, соціально 

диференційована та інтегрована) систем охорони здоров’я. Основними 

критеріями виділення перспективних моделей системи охорони здоров’я є: 

поділ відповідальності за рівень медичного обслуговування між державою і 

населенням; співвідношення приватного і державного сектора у сфері 

медичного обслуговування; джерела фінансування медичного сектора; 

організація медичного обслуговування та його принципи. На підставі аналізу 

основних показників результативності кожної моделі доведено, що найбільш 

оптимальною є модель інтегрованої системи охорони здоров’я, яка 

забезпечує справедливий розподіл відповідальності, ефективне використання 

ресурсів і рівний доступ населення до медичного обслуговування. Розглянуті 

моделі характеризують можливе майбутнє української системи охорони 

здоров’я. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розв’язано актуальне завдання, яке полягає в 

науковому обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення державного регулювання інноваційного розвитку системи 

охорони здоров’я України. Одержані під час дослідження результати, а також 

реалізовані мета і завдання дають змогу зробити такі основні висновки: 

1. Оцінено стан розробленості проблем державного регулювання 

інноваційного розвитку системи охорони здоров’я та виділено пріоритетні 

сучасні наукові підходи до реалізації державного регулювання інноваційного 

розвитку системи охорони здоров’я України. Визначено, що активізація 

впровадження інновацій у системі охорони здоров’я як результату 

інноваційної діяльності, що передбачає як зміни та перетворення вже 

існуючих, так і впровадження абсолютно нових об’єктів, процесів, 

технологій та способів, вимагає радикальної зміни компонентів державного 

регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я: змісту, 

форм, методів, технологій, засобів, системи регулювання тощо. 

Констатовано, що ефективність інноваційного розвитку системи залежить від 

дієвості механізмів державного регулювання, що видозмінюються у процесі 

комплексної регламентації методів, функцій, стимулів, форм, важелів, від 

конструктивної взаємодії всіх підсистем, від чіткої зваженої координації 

управлінських рішень та упорядкованості відносин і зв’язків людей у процесі 

надання медичної допомоги.  

Встановлено, що однією з найважливіших проблем державного 
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регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я є 

необхідність створення умов, які б уможливили здатність гетерогенної 

соціально-економічної системи до самотрансформації в контексті 

формування мережі мультиорганізаційних структур управління. Діяльність 

таких структур спрямована на підвищення рівня соціальної справедливості в 

системі охорони здоров’я, впровадження міжсекторального підходу із 

залученням різних галузей національної економіки на підставі прийнятих 

стандартів, правил та заходів, спрямованих на формування потенціалу 

здоров’я та орієнтації на ведення здорового способу життя. 

2. Визначено особливості реалізації державного регулювання 

інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України. Встановлено, що 

концептуальною сутністю результативності інноваційного процесу, що 

складається з низки послідовних етапів, фінальна стадія яких 

характеризується перетворенням інновацій з ідей на конкретне її втілення, є 

належне ресурсне забезпечення, економічна стабільність всіх учасників цього 

процесу та позитивний вплив чинників даного розвитку. Констатовано, що 

дієвим інструментом стимулювання інноваційного розвитку є програмно-

цільове планування, яке побудовано за схемою «мета – заходи – ресурси - 

результат», передбачає наскрізне планування об’єкта управління, 

безперервність інноваційних процесів, скоординованість управлінських 

впливів та регіоналізацію процесів. 

3. Узагальнено зарубіжний досвід регулювання інноваційного 

розвитку систем охорони суспільного здоров’я. Констатовано, що єдиної, 

універсальної моделі державної регуляції сфери охорони здоров’я, 

прийнятної для всіх, не існує. Відповідно, соціальна складова європейського 

вибору України зумовлює формування власної моделі розвитку системи 

охорони здоров’я, заснованої на рівних можливостях громадян і верховенстві 

права, застосуванні ефективних механізмів державного регулювання задля 

задоволення потреб громадян у доступній та якісній медицині, охороні 

здоров’я, яка ґрунтується на принципах суспільної солідарності та соціальної 

справедливості.  

4. Систематизовано методологічні основи забезпечення ефективності 

державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я 

та представлено концепт її вимірювання. Елементне наповнення механізму 

державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я 

включає: цільову, управлінську, забезпечуючу, оціночну підсистеми, а також 

комплекс методів корпоративного та публічного управління, стимули, 

важелі, інструменти діяльності, що формують методологічний базис для 

стратегічного планування організації медичної допомоги населенню, 

подальшого розвитку в умовах ринкової економіки, забезпечення 

ефективного державного регулювання ринку медичних послуг та 

раціонального використання матеріальних та нематеріальних ресурсів.  

Запропоновано концептуальні підходи до формування програми 

державних гарантій медичних послуг, що враховують відповідність попиту 

населення на сучасні медичні технології та пропозиції медичних організацій. 
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Дані підходи орієнтовані на забезпечення як структурної ефективності 

регіональних систем організації та надання медичних послуг, так і 

максимально можливої технологічної ефективності на основі використання 

інтеграційних і конкурентних рішень. 

6. Розроблено й науково обґрунтовано системні засоби вдосконалення 

державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я 

України. Представлено комплекс заходів, орієнтованих на впровадження 

прогресивних форм управління. Виділено перспективні моделі систем 

охорони здоров’я, це серед яких: фрагментована система охорони здоров’я, 

соціально диференційована система охорони здоров’я та інтегрована система 

охорони здоров’я. Доведено, що найбільш оптимальною є модель 

інтегрованої системи охорони здоров’я, яка забезпечує справедливий 

розподіл відповідальності, ефективне використання ресурсів і рівний доступ 

населення до медичного обслуговування.  

5. Внесено науково обґрунтовані пропозиції щодо модернізації 

управлінської основи державного регулювання інноваційного розвитку 

системи охорони здоров’я України. Обґрунтовано доцільність введення до 

структури системи охорони здоров’я Ради зі стратегічного розвитку системи 

охорони здоров’я, серед ключових завдань якої є схвалювати основні рамки 

функціонування системи охорони здоров’я, включаючи її стратегію і цілі, 

координувати систему внутрішнього контролю й управління ризиками. 

Запропоновано орієнтири інноваційного розвитку системи охорони 

здоров’я, що визначають концепт організаційно-функціональної моделі 

державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я. 

Основою даної моделі є інтелектуалізація всієї системи та її окремих частин; 

інноваційні зміни структури на регіональному та локальному рівнях; 

фінансові ініціативи, що спрямовані на забезпечення стійкого фінансування 

та рентабельності. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 

вдосконалення державного регулювання інноваційного розвитку системи 

охорони здоров’я України. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у 

модернізації механізмів державного регулювання інноваційного розвитку 

системи охорони здоров’я України відповідно до європейських стандартів. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Шевчук В. В. Удосконалення державного регулювання 

інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 

2017. 

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню та розробці 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання 

інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України.  

В роботі здійснено аналіз стану розробленості проблем державного 

регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я в 

загальнонауковому й державно-управлінському дискурсі та визначено 

специфічні особливості реалізації державного регулювання інноваційного 

розвитку системи охорони здоров’я України. Узагальнено зарубіжний досвід 

регулювання інноваційного розвитку систем охорони суспільного здоров’я. 

Проаналізовано сучасні наукові підходи до реалізації державного 

регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України. 

Систематизовано методологічні основи забезпечення ефективності 

державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я 

та представлено концепт її вимірювання. Розроблено й науково обґрунтовано 

системні засоби вдосконалення державного регулювання інноваційного 

розвитку системи охорони здоров’я України. Внесено науково обґрунтовані 

пропозиції щодо модернізації державного регулювання інноваційного 

розвитку системи охорони здоров’я України. 

Ключові слова: державне регулювання, механізми державного 

регулювання, інновації, інноваційний розвиток, система охорони здоров’я. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Шевчук В.В. Совершенствование государственного регулирования 

инновационного развития системы здравоохранения Украины. – 

Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по 

государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы 

государственного управления. – Черноморский национальный университет 

имени Петра Могилы. – Николаев, 2017.  

Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и разработке 

практических рекомендаций по усовершенствованию государственного 

регулирования инновационного развития системы здравоохранения 

Украины.   

По результатам анализа уровня исследования проблем 

государственного регулирования инновационного развития системы 

здравоохранения определено, что активизация внедрения инноваций в 

системе здравоохранения как результата инновационной деятельности, 

предусматривающего как изменения и преобразования уже существующих, 

так и внедрение совершенно новых объектов, процессов, технологий и 

способов, требует радикального изменения компонентов государственного 

регулирования инновационного развития системы здравоохранения: 

содержания, форм, методов, технологий, средств, системы регулирования и 

тому подобное. Определены специфические особенности реализации 

государственного регулирования инновационного развития системы 

здравоохранения Украины. Обобщен зарубежный опыт регулирования 

инновационного развития систем охраны общественного здоровья. 

Проанализированы современные научные подходы к реализации 

государственного регулирования инновационного развития системы 

здравоохранения Украины. Систематизированы методологические основы 

обеспечения эффективности государственного регулирования 

инновационного развития системы здравоохранения и представлен концепт 

ее измерения. Разработаны и научно обоснованы системные средства 

совершенствования государственного регулирования инновационного 

развития системы здравоохранения Украины. Внесены научно обоснованные 

предложения по модернизации государственного регулирования 

инновационного развития системы здравоохранения Украины. 

Ключевые слова: государственное регулирование, механизмы 

государственного регулирования, инновации, инновационное развитие, 

система здравоохранения. 

 

SUMMARY 
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Shevchuk V. V. Improving State Regulation of Innovative Development 

of Health Care System of Ukraine. - Manuscript. 
Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Public 

Administration in specialty 25.00.02 – Mechanisms of Public Administration. – 

Petro Mohyla Black Sea National University. – Mykolayiv, 2017. 

The thesis is devoted to theoretical substantiation and development of 

practical recommendations on improvement of state regulation of innovative 

development of health care system of Ukraine. 

According to the analysis of the level of study of state regulation of 

innovative development of health care system, it is determined that activation of 

the introduction of innovations in the health care system requires a radical change 

of state regulation of innovative development of health care system: content, 

forms, methods, technologies, tools, control systems, etc. Specific features of the 

implementation of state regulation of innovative development of Ukraine’s health 

care system are identified.  

As a result of generalization of foreign experience of regulation of health 

care systems’ development it is determined that, a unified, universal model of state 

regulation of health care system, acceptable to all, does not exist. Accordingly, the 

social component of the European choice of Ukraine determines the formation of 

its own model of health care system development based on equal opportunities for 

citizens and the rule of law, use of effective mechanisms of state regulation to meet 

the needs of citizens in an accessible and high-quality medicine, based on 

principles of social solidarity and social justice. 

Modern scientific approaches to the implementation of state regulation of 

innovative development of the Ukrainian health care system are analyzed. It is 

stated that an effective tool to stimulate innovation development is a program-

oriented planning, which is built on a scheme "goal-action-resources-result". It 

provides for the through planning of the management object, the continuity of 

innovation processes, and coordination of management actions and regionalization 

of processes. Methodological bases to ensure the effectiveness of state regulation 

of innovative development of health care system are systematized.  

The elemental content of the mechanism of state regulation of innovative 

development of health care system is presented. It includes target, management, 

providing, evaluation subsystems, as well as a complex of corporate and public 

management methods, incentives, levers, and tools of activities. They form the 

methodological basis for the strategic planning of organization of medical aid to 

the population, further development in conditions of market economy, ensuring the 

effective state regulation of the market of medical services and the rational use of 

material and immaterial resources. 

Proposals to modernize administrative bases of state regulation of innovative 

development of Ukraine’s health care system are presented. The advisability of the 

introduction of the Council for Strategic Development of Health Care System into 

the structure of health care system is substantiated. Guidelines for innovative 

development of health care system, defining the concept of organizational and 

functional model of state regulation of innovative development of health care 
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system are proposed. Fundamentals of this model are the intellectualization of the 

whole system and its separate parts; innovative structural changes at the regional 

and local levels; and financing initiatives aimed at ensuring sustainable financing 

and profitability.  

Means of improving the system of state regulation of innovative 

development of the Ukrainian health care system are scientifically grounded. A set 

of measures aimed at the introduction of progressive forms of management is 

presented. Prospective models of health care systems are highlighted.  

Keywords: state regulation, mechanisms of state regulation, innovation, 

innovative development, health care, medical services. 

 


