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Новий проект МОЗ України:  
поліпшення охорони здоров’я українців на перспективу  

19 січня 2017 року Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України провело прес-брифінг з нагоди офіційного впро-
вадження тристороннього проекту під назвою «Підтримка реформ і ефективного урядування в охороні здоров’я 
України».  

У заході взяли участь Уляна Супрун, в .о . міністра охорони 

здоров’я України, Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони 

здоров’я України, Сату Кахконен, директор Світового банку 

у справах України, Білорусі та Молдови, Хольгер Тауш, директор 

Швейцарського бюро співробітництва в Україні, та Фон Зао, керів-

ник програми людського розвитку Світового банку у справах 

України, Білорусі та Молдови, а також керівник проекту 

«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» .   

Уляна Супрун зазначила, що Всесвітній банк активно підтри-

мує українську систему охорони здоров’я, зокрема за допо-

могою проекту «Підтримка реформ і ефективного урядування 

у сфері охорони здоров’я», що реалізуватиметься у 2017–

2020 роках у двох областях України – Полтавській та Львівській . 

Впроваджується проект МОЗ України разом із Світовим банком 

за фінансування трастового фонду Швейцарського бюро спів-

робітництва в розмірі 2,6 млн швейцарських франків (близько 

2,59 млн доларів США) . Очільниця Міністерства висловила надію, 

що позитивний досвід запровадження цього проекту може буде 

поширений на всю територію України . Уляна Супрун підкресли-

ла, що даний проект є частиною програми з децентралізації, 

адже дає можливість насамперед налагодити співпрацю з регі-

онами у сфері охорони здоров’я . Тож регіони, які першими 

запустять медичну реформу, отримають технічну та організаційну 

допомогу в рамках тристороннього проекту, який стартував 

за участі Світового банку, Швейцарського бюро співробітництва 

та МОЗ України .

Павло Ковтонюк зазначив, що основною метою нового триріч-

ного проекту є підтримка пріоритетних напрямів реформування 

системи охорони здоров’я у визначених регіонах, посилення 

спроможності систем державних закупівель у сфері охорони 

здоров’я та проведення відповідних заходів з їх контролю . 

Доповідач подякував представникам двох міжнародних організа-

цій, що були присутні на заході, за підтримку та допомогу в реалі-

зації реформи системи охорони здоров’я . Так, зі Світовим банком 

Україна співпрацює в рамках проекту «Поліпшення охорони 

здоров’я на службі у людей», а із Швейцарським бюро співробіт-

ництва МОЗ України здійснює спільний проект «Policy dialogue», 

зокрема в рамках програми з децентралізації та розвитку місце-

вого самоврядування .

Хольгер Тауш від імені Швейцарського бюро співробітництва 

подякував МОЗ України за співпрацю та наголосив, що вони раді 

підтримувати Україну на шляху до покращення системи охорони 

здоров’я . Доповідач також звернув увагу присутніх на те, що люди 

звикли сприймати гарне здоров’я як даність, що нікуди не дінеться 

з часом . Проте для його збереження необхідно докладати чима-

ло власних зусиль . Адже левова частка смертей в Україні є наслід-

ком неінфекційних хвороб – серцево-судинних та онкологічних . 

Саме неінфекційні захворювання можна попередити за допо-

могою профілактики . Для цього необхідні сучасні медичні заклади, 

висококваліфіковані фахівці тощо .  

Сату Кахконен підкреслила, що в Україні система охорони 

здоров’я – на низькому рівні . Крім того, вона надається населенню 

нерівномірно, тому потребує глобального реформування . 

В середньому українці живуть приблизно на 10 років менше, ніж 

європейці, що є неприпустимим . Доповідач зазначила, що 

Світовий банк та його партнери підтримують проведення рефор-

ми системи охорони здоров’я в Україні, зокрема на центрально-

му та регіональному рівнях . Також Сату Кахконен озвучила три 

основні причини необхідності проведення реформи системи 

охорони здоров’я в Україні . По-перше, забезпечити перехід від 

госпітального лікування до профілактичних програм, що підвищу-

ють можливості первинної ланки, та посилити пропагування здо-

рового способу життя серед населення . По-друге, перейти 

до фінансування конкретних результатів роботи лікаря . По-третє, 

забезпечити можливість безоплатного лікування для всіх громадян 

без залучення їх власних значних коштів (надання гарантованого 

пакету медичних послуг) .  

Фон Зао розповів про основні завдання проекту, зазначивши, 

що останній складається з двох основних компонентів: технічної 

допомоги обраним регіонам у впровадженні пріоритетних 

напрямів реформи охорони здоров’я та допомоги Уряду в при-

йнятті рішень на регіональному рівні, а також підвищення інсти-

туційної спроможності з метою поліпшення управління та 

боротьби з корупцією у секторі охорони здоров’я та моніторин-

гу закупівель і фінансової діяльності проекту «Поліпшення охо-

рони здоров’я на службі у людей» . Перший компонент включає 

впровадження нових механізмів фінансування системи охорони 

здоров’я, впровадження сучасних моделей надання послуг 

на рівні первинної медико-санітарної допомоги, сучасного 

планування стаціонарної мережі на рівні вторинної медичної 

допомоги, розробку регіональної стратегії e-health, покращен-

ня спостереження та управління даними у сфері охорони 

здоров’я, а також розвиток регіонального потенціалу . Другий 

компонент полягає у зміцненні організаційного потенціалу дер-

жавних установ в галузі охорони здоров’я з метою запобігання 

корупції, зокрема в процесі закупівель . Важливими компонен-

тами поліпшення охорони здоров’я в Україні також було назва-

но впровадження дієвих інструментів управління у сфері дер-

жавних закупівель та сприяння провідній практиці належного 

врядування .
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