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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ КАПІТАЛУ ЗДОРОВ’Я
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ 
ЗДОРОВ’Я



КАПІТАЛ ЗДОРОВ’Я ЯК РЕСУРС ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ

Досвід провідних країн світу підтверджує, що найбільш ефективною стратегією

економічного розвитку є ставка на інвестиції в здоров'я , а культура здорового 

способу життя є одним з основних компонентів людського капіталу. 



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

КАПІТАЛУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

У постсоціалістичних країнах, які мають

більш потужний запас соціального капіталу,

негативний вплив економічних факторів на

здоров’я населення в перехідний період був

менш вираженим.

Сила соціальної єдності/зчепленості справляє

відчутний вплив на стан здоров’я населення,

оскільки суспільство, яке покладається на

соціальну згуртованість та довіру, є менш

схильним до конфліктів та соціальних

патологій та ефективнішим, аніж суспільство

сповнене недовіри та у стані дезінтеграції.



ОСОБЛИВОСТІ КАПІТАЛУ ЗДОРОВ’Я 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗРІЗ

Динаміка народжуваності та смертності у 
Кіровоградській області у 2014-2019 рр.
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чисельність народжених чисельність померлих



На мезоекономічному рівні капітал здоров’я стимулює соціально-економічний розвиток

та інноваційну активність в регіоні, а значить, підвищує його конкурентоспроможність

та інвестиційну привабливість.
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СЕРЕДНЯ ОЧІКУВАНА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ПРИ 

НАРОДЖЕННІ В УКРАЇНІ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ У 2014-2019 РОКАХ

≈60 років
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Рис. Динаміка видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я в Україні, млрд. грн

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я



УДОСКНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ЗДОРОВ’Я 

ЯК РЕСУРСОМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ

Збільшення державного фінансування охорони здоров’я.

Загальний ступінь зношеності основних засобів медичних

закладів становив 45,6% (загалом по Україні – 55,1%).



Потребує вирішення і гостра

проблема підвищеної міграції

працівників охорони здоров’я,

насамперед, через низький рівень

заробітної плати.

Саме недостатність виділених

державою коштів на галузь спричиняє

зменшення обсягу безоплатних

медичних послуг, «затягування»

проведення капітального ремонту

приміщень медичних закладів,

оновлення обладнання.



ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ, ТАК ЯК МЕДИЧНЕ 

СТРАХУВАННЯ МАЄ СУТТЄВІ ПЕРЕВАГИ, ЯК ДЛЯ 

РОБОТОДАВЦЯ, ТАК І ДЛЯ ПРАЦІВНИКА 

Сьогодні українська система

фінансування охорони здоров’я

може залучити лише 1% витрат

домогосподарств у вигляді

добровільного страхування

ризику, а програмами особистого

страхування в Україні охоплено

не більше 6% українців



АКТИВНА ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ



Джерело: інтернет-форум

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ 

ЩОДО КОРИСТУВАННЯ СФЕРОЮ МЕДИЧНИХ 

ПОСЛУГ



СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В 

КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

ЗАЦІКАВЛЕНІ 

СТОРОНИ
ВИМОГИ

ОБ’ЄКТ, ЯКІСТЬ ЯКОГО 

ДОСЛІДЖУЄТЬСЯ

ПАЦІЄНТ

Досягнення позитивного кінцевого результату 

лікування. Задоволеність від отриманої медичної 

допомоги

Медична послуга. 

Медична допомога населенню

ЛІКАРІ ТА МЕДИЧНІ 

СЕСТРИ

Досягнення позитивного кінцевого результату 

лікування пацієнта. Задоволеність умовами праці, 

корпоративними стосунками, можливістю 

професійного зростання, професійною безпекою, 

винагородою за якісну працю

Медична допомога конкретному пацієнту. 

Організація лікувальної діяльності

КЕРІВНИЦТВО 

ЛІКАРНІ

Поліпшення стану здоров’я контингенту 

населення, яке обслуговується; оптимальний обсяг 

використання ресурсів; постійне поліпшення 

якості лікувально-діагностичного процесу; 

відсутність дефектів; задоволеність пацієнтів, 

власників компанії, вищих органів управління

Діяльність структурного підрозділу, 

закладу охорони здоров’я. Діяльність 

лікаря (медичного працівника). 

Кваліфікація , підготовка, перепідготовка 

медичних кадрів.

Лікувально-діагностичний процес, 

ресурси.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

МЕДИЧНОЮ ГАЛУЗЗЮ 

НА РІВНІ ДЕРЖАВИ

Медико-соціальна ефективність. 

Медико-економічна ефективність

Медична допомога населенню. Діяльність 

закладів охорони здоров’я

ГРОМАДСЬКІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ.

СТРАХОВІ КОМПАНІЇ.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ 

РЕСУРСІВ

Досягнення позитивного кінцевого результату 

лікування. Додержання стандартів медичної 

допомоги. Відсутність помилок у лікуванні і скарг 

від пацієнтів. Дотримання укладених угод

Медична послуга, лікувально-

діагностичний процес



ВИСНОВКИ

. Запропоновано сутнісну характеристику капіталу
здоров’я. Так, капітал здоров’я – фундамент, на якому
базуються культура, знання, досвід роботи, виступає
стан здоров’я людини, формуючи людський капітал,
інвестиції в який створюють продуктивну силу, яка
утворює національне багатство країни.

. Дослідження міжнародного досвіду

показало, що головну роль у поліпшенні

стану здоров’я населення та збільшенні

тривалості життя відіграє орієнтація

державної політики на формування

уміння людей володіти своїм здоров’ям

та поліпшувати його якість, на

досягнення високого рівня культури

самозбереження.



3. Проаналізовано необхідність

доопрацювання концепції розвитку

електронного здоров’я ehealth з метою

побудови ефективної моделі охорони

здоров’я України шляхом цифрової

трансформації визначення серед

ключових напрямків розвитку цифрових

технологій у медицині

4. На основі аналізу всіх отриманих даних виявлено

необхідність навчання працівників медичної сфери

навичкам роботи з цифровими технологіями, в тому

числі вмінню адаптуватися до нестабільної

інфраструктури, необхідно прийняти програму, яка

мала б в собі чітко визначені заходи, терміни їх

виконання та вказані виконавці. Все це має бути

відображено у нормативному полі нашої держави.
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