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Реформування в галузі охорони здоров’я на сьогоднішній день актуалізує 

проблему організаційного механізму державного управління паліативною та 

хоспісною допомоги в Україні, а особливо організація державного управління  

надання паліативно-хоспісної допомоги інкуберально хворим. Зміни в науково-

технічному, соціально-економічному житті а також аналізуючи нормативно-

правову базу України, міжнародно нормативні документи із зазначеної теми 

можна виробити певні заходи,  щодо покращення в організаційному механізмі 

державного управління паліативною та хоспісною допомоги в Україні. 

Вагомий внесок у визначення та дослідження паліативної та хоспісної 

допомоги зробили відомі вітчизняні та зарубіжні вчені (К. Дубич,  М. Білінскою,   

М. Головатим,  В. Піччею,  та  інш).  Не  залишили  поза  увагою  цього  напряму  

і зарубіжні  науковці  серед  яких:  К.  Центоно,  Д.  Кларк,  Т.  Лінч,  М.  Бевір,  

Р.  Стівен,  Л.  Радбрюх,  Ш.  Пейн  та  інших.  Утім, такий  складний  та  

проблемний  напрям  як  надання  паліативної  та  хоспісної  допомоги  потребує  

подальших  наукових досліджень, особливо в розрізі науки державного 

управління. 

Актуальність, а також недостатнє теоретичне й експериментальне 

вивчення означеної проблеми зумовило вибір теми статті «Стан наукового 

розроблення та  проблеми реалізації організаційного механізму державного 

управління паліативною та хоспісною допомоги в Україні». 

Паліативна допомога забезпечує безцінне клінічне ведення та підтримку 

пацієнтів та їх сімей. Для більшості людей паліативну допомогу надають не 

фахівці хоспісу та паліативної медицини, а їхні первинні медичні працівники. у 



У 2006 році актуалізувалося проблема паліативної допомоги у медицині, проте 

багато медичних працівників мають помилкові уявлення про паліативну 

допомогу, що може бути перешкодою для забезпечення потреб паліативної 

допомоги. Коли медики активно обговорюють проблеми, пов’язані із 

закінченням життя, багато пацієнтів вибирають більш орієнтовану на комфорт 

допомогу та отримують догляд більш узгоджений зі своїми цінностями та 

цілями. 

1. Історія розвитку та сучасний стан паліативної та хоспісної 

допомоги в Україні 

Перед нашою країною вже давно постали актуальні питання щодо 

впровадження у медико-соціальну галузь паліативно-хоспісної допомоги, 

фактично  з перших днів отримання Україною своєї незалежності. В державі діє 

застаріла модель пострадянського опікування людьми похилого  віку та 

інкуберальними пацієнтами. Для людей похилого віку, які з часом свого віку  вже 

мали цілий «букет» хвороб, і які з них були хронічними, було обладнано та 

функціонували спеціальні інтернатні заклади та так звані «будинки 

престарілих», в яких вони доживали до кінця життя та помирали під наглядом 

обслуговуючого персоналу, соціальних та медичних працівників [9;12].   

З історії розвитку паліативної та хоспісної допомоги зазначемо, що одними 

із перших хоспісів вважаються монастирі, які з’являлися в епоху хрестових 

походів. Дані хоспіси пропонували притулок паломникам, людям, які 

мандрували  по світу. Серед цих людей була значна кількість хворих, поранених, 

а також  вмираючих. У Європі в XIX ст. утворені перші заклади, основною метою 

яких було надання допомоги вмираючим людям. Перший хоспіс було утворено 

1842 року.  Даний заклад започаткувала мадам Жіан Гарньє у французькому місті  

Ліоні. У хоспісі надавали догляд  за людьми, які помирали від раку. У Росії 

першою общиною сестер милосердя була Петербурзька Свято-Троїцька обитель 

(1844), де крім інших відділень улаштовувалась також богадільня на 6 ліжок для 

людей, які були невиліковно-хворими. У церковних общинах інших 

Європейських країн (Франція, Польща тощо) надавались аналогічні послуги. 



Ірландськими сестрами-благодійницями у 1879 році  було відкрито притулок 

Святого Христофора в Лондоні, в якому основну увагу приділяли допомозі 

вмираючим пацієнтам [10]. 

Після Другої світової війни завзято почали появлятись хоспіси сучасного 

типу. Перший хоспіс сучасності ( названо  ім'ям на честь Святого Крістофера) 

був заснований в Лондоні у 1967 році Сесілією Сандерс. На початку 70-х, 

завдячуючи Елізабет Кюблер-Росс, хоспісний рух почав свій розвиток і в США. 

У Польщі в кінці 80-х років XX ст. виникнули перші хоспіси. У Росії перший 

хоспіс для онкологічних хворих було відкрито у Санкт-Петербурзі в 1990 році, 

ініціатором відкриття якого був Віктор Зорза. У Словаччині хоспіси організовано 

у 1995 році [10]. 

  Станом на сьогодні хоспіси є невіддільною складовою частини системи 

охорони здоров'я в усіх цивілізованих країнах світу. Великій кількості, а саме, 

тисячам тяжкохворих людей хоспіси надають підтримку на останньому етапі 

їхнього життя, при цьому даючи їм можливість відійти з гідністю, безпечністю 

та у доброзичливій обстановці [11]. 

У 1982 році Всесвітня організація охорони здоров’я виділила паліативну 

допомогу в медицину, як в окремий напрямок. Паліативна медицина – є галузь 

охорони здоров'я, яка повинна вдосконалити якість життя пацієнтів, в яких 

викрито різні форми хронічних захворювань безпосередньо в термінальній стадії 

розвитку та ситуації, коли можливості спеціалізованого лікування обмежені або 

вже вичерпані. Паліативна допомога хворим не ставить завданням досягнення та 

забезпечення  тривалої ремісії захворювання і продовження життя (але й не 

скорочує її). Полегшення страждань хворим - це етичний обов’язок  медичних 

фахівців. Кожен пацієнт, у якого є  активне прогресуюче захворювання, що 

наближається до смертельного результату, має право на отримання паліативної 

допомоги [4]. 

Соціально-фізіологічний обставина сучасного українського суспільства 

знаходиться в критичному стані із-за економічної кризи та її наслідків, а саме 

неможливістю убезпечити громадян гідним соціально-медичним 



обслуговуванням та неспроможністю його оплатити, а також підтримувати 

людьми себе в достатній фізіологічній формі. У цій ситуації найважче тим, в кого 

в родинах є паліативні або хоспісні хворі, близькі. Як показав проведений нами 

аналіз за часів  знаходження України в складі Радянського Союзу система 

паліативної та хоспісної допомоги не була відокремлена окремо і облік 

статистичних даних щодо таких громадян не вівся. 

 
*без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 

Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
Рис 1. Кількість померлих за окремими причинами смерті станом на 

1 січня 2020 року 

Джерело [3]. 

З часом отриманням незалежності та орієнтиром на сучасні та кращі 

зарубіжні моделі  соціально-медичного обслуговування громадян в Україні, 

перші заклади хоспісного зразка в Україні  було відкрито (за підтримкою 

міжнародних організацій)  у м. Львові (1996 р.), м. Івано-Франківську (1997 р.), 

м. Коростені (1998 р.),  що надають паліативну і хоспісну допомогу стаціонарно 

та амбулаторно. За період 1999 р. організовано Асоціацію малоінвазійної та 

паліативної терапії, якою було і підготовлено Маніфест хоспісного руху в 

Україні. За  2001 рік Всеукраїнською благодійною установою «Рада захисту прав 
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Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
з них

туберкульоз
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

Клас ІІ. Новоутворення
з них злоякісні

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та …
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та …

з них цукровий діабет
Клас V. Розлади психіки та поведінки

з них розлади психіки та поведінки внаслідок …
Клас VІ. Хвороби нервової системи

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу 
з них

ішемічна хвороба серця
алкогольна кардіоміопатія 
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і безпеки пацієнтів», яку було утворено за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження», в Україні було вперше прикуто особливу увагу всієї 

громадськості до завдань надання прав невиліковно хворих пацієнтів, які були 

актуальними. У Міжгалузевій комплексній програмі “Здоров’я нації” на 2002-

2011 рр. затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України № 14 від 

10.01.2002 р. також було визначено організацію мереж хоспісів для проведення 

симптоматичного лікування онкологічних хворих у термінальній стадії, 

розширення мережі щодо денних і стаціонарів вдома, закладів (відділень) 

медико-соціальної допомоги та хоспісів [2]. 

Одними з зачинателів швидкого запроваджування паліативно-хоспісної 

допомоги в Україні були  такі вчені та лікарі української держави,  як В. М. 

Князевич (міністр охорони України 2007–2010 рр.), Ю. В. Вороненко (ректор 

НМАПО імені П. Л. Шупика), Ю. І. Губський, А. В. Царенко, О. О. Вольф, Н. Г. 

Гойда. В. М. Князевич - перший із міністрів охорони здоров’я України, який  

пріоритетний напрямок у своїй  діяльності на займаній ним посаді надав 

особливу увагу на розвиток паліативної допомоги в Україні [1;6;12]. 

На основі охарактеризованого вище, зауважуємо,  що  завдяки визначним 

науковцям та лікарям завдання забезпечення паліативно-хоспісної допомоги 

невиліковно хворим в Україні, а також почалося запроваджування нормативно-

правових актів та подальший розвиток паліативної та хоспісної допомоги.    

Із закладів паліативно-хоспісної допомоги в Україні є,  Волинська обласна 

лікарня «Хоспіс» у м. Луцьк; Херсонська обласна лікарня «Хоспіс»  у м. Херсон; 

Івано-Франківська обласна лікарня «Хоспіс» у  м. Івано-Франківськ; «Хоспіс 

Святої Олени» у м. Коростень;  Харківський обласний центр паліативної 

медицини «Хоспіс» у м. Харків; Львівська міська лікарня «Хоспіс» у м. Львів; 

Благодійний заклад Хоспіс «Архангела Михаїла» у м. Запоріжжя; відділення 

паліативної допомоги (на базі міської лікарні № 4) у м. Львів; відділення 

паліативної допомоги (на базі обласної психоневрологічної лікарні) у м. 

Чернігів; відділення паліативної допомоги (на базі обласного туберкульозного 

диспансеру) у Миколаївській області, с. Надбугське-2;  відділення паліативної 



допомоги (на базі центральної районної лікарні) у  м. Мукачево, Закарпатська 

область; паліативне відділення на базі Шпиталю імені Митрополита 

Шептицького у м. Львів; відділення паліативної допомоги (при Київському 

міському онкоцентрі) у м. Київ; відділення паліативної допомоги (при Київській 

міській клінічній лікарні № 2) у м. Київ; відділення паліативної допомоги (при 

Київській міській клінічній лікарні № 10) у м. Київ; Харківський міський 

«Хоспіс» у м. Харків; відділення паліативної допомоги (на базі районної 

Виноградівської лікарні) у  Закарпатській області; відділення паліативного і 

медсестринського догляду (на базі міської лікарні № 10) у  м. Маріуполь, 

Донецька область; Дубенський хоспіс (на базі Дубенського міжрайонного 

онкодиспансеру) у м. Дубно; геронто-психіатричне відділення, що надає 

паліативну допомогу, Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. 

О. Ф. Мальцева у м. Полтава та ряд інших медичних  закладів у інших областях 

України [1;6;8].  

Практично в кожній області України заплановано відкриття хоспісів або 

центрів із забезпечення надання паліативно-хоспісної допомоги інкуберально 

хворим громадянам країни.  

За експертними оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я  в 

Україні необхідно мати наявноне менше 3 тис. стаціонарних ліжок для надання 

паліативної і хоспісної допомоги. За результатами, які здійснили експерти 

Всесвітньої організації охорони здоров’я потреба в паліативній допомозі 

становить на 100 тис. населення в середньому 7 ліжок у стаціонарах і 10 хворих, 

які потребують паліативної допомоги у себе вдома. Отже, в Україні повинно бути 

наявні не менше 3,7 тис. паліативних ліжок. Крім цього, близько 85 тис. 

паліативних хворих повсякденно потребують паліативної допомоги вдома 

[1;5;8].  

Отже, за результатами аналізу історії розвитку паліативної та хоспісної 

допомоги  на даний час в Україні значно покращилася робота у напрямку 

надання паліативної та хоспісної допомоги хворим, а саме: на сьогоднішній день 

майже в кожній області України відкриті відділення паліативно-хоспісної 



допомоги, хоспіси, інкуберальним хворим надається відповідна допомога щодо 

покращення їх стану. Також постійно проводяться наукові конференції та 

конгреси різного рівня як міжнародні, так і національні, всеукраїнські на яких 

піднімаються питання паліативно-хоспісної допомоги. 

 

2.  Стан розроблення та проблеми реалізації організаційного механізму 

державного управління паліативною та хоспісною допомоги в Україні 

Розглядом завдань щодо формування, виконання і визначення шляхів 

оптимізації механізмів державного управління у системі охорони здоров’я в 

Україні займалися такі вчені: В. М. Безпрозванна - питання механізму щодо 

державного регулювання прав медичних працівників; М. М. Білинська  - питання 

щодо державного управління галузевою стандартизацією в умовах проведення 

реформування вищої медичної освіти; Л. О. Буравльов - питання механізму 

державного регулювання приватного сектора у цій галузі; Н. О. Васюк  - питання 

механізму державного управління при підготовці керівних кадрів для 

забезпечення системи охорони здоров’я; О. В. Виноградов - питання механізмів 

щодо  державного управління багатоканальним фінансуванням у системі 

охорони здоров’я; П. Й. Кузьмінський - питання щодо механізмів державного 

управління системою розвитку і реформування медсестринства; І. М. Паращич - 

питання державних механізмів забезпечення і захисту прав пацієнтів; Н. П. Ярош 

- питання державних соціальні стандартів у вище зазначеній сфері та ін [2]. 

Розглянувши роботи авторів нами констатовано, що для існуючої в державі 

Україна системи охорони здоров’я є значні недоліки, а саме: в нормативно-

правовій базі,  в механізму державного управління при підготовці керівних 

кадрів, в механізмах  фінансування та медикаментозного забезпечення системи 

охорони здоров’я, неефективна структура медичного обслуговування та низька 

якість надання медичної допомоги.    



 
Рис. 2. Схема організаційного механізму державного управління 

паліативною та хоспісною допомоги 

Постачати ефективне функціонування системи паліативної та хоспісної 

допомоги доцільно шляхом інтеграції та взаємодії її підсистем. На нашу думку 

незважаючи на те, що в галузі науки державного управління України, а саме в 

системі механізмів державного управління в галузі охорони здоров’я є багато 

програм, стратегій, в той же час тема механізмів щодо державного управління 

паліативною і хоспісною допомогою залишається до  сьогоднішнього дня 

актуальною.  



Управління паліативною і хоспісною допомогою на рівні держави - це 

цілеспрямована, управлінська діяльність державних та недержавних суб’єктів 

господарювання по  наданню такої допомоги [7].   

Для ефективного виконання та проведення вичерпного та грунтовного 

аналізу застосовується PESTL-аналіз. Метою PESTL-аналізу є встановлення 

проблем в широких масштабах, проведення вивчення, оцінки і узагальнення 

зовнішнього середовища, який  вплив на  явище, що досліджується, а також 

процес або політику. До цієї категорії, щодо наявних проблем, можна віднести 

проблеми державного управління паліативною і хоспісною допомогою в Україні, 

важливістю вирішення яких  мають  значення на рівні держави [2;14]  

Відповідно до PESTL-аналізу встановлені фактори, які впливають на 

здійснення державного управління цією системою в Україні, основними з яких 

є: політичний; економічний; соціально-демографічний; технологічно-

інноваційний; нормативно-правове та організаційно-інституційне забезпечення 

[2].        

Таблиця 1 

Характеристика факторів відповідно до PESTL-аналізу за підходом 

 К. В. Данилюк 
Фактор Характеристика 

Політичний виконавча влада, державні програми, 

виконання, контроль; 

Економічний економічний розвиток держави, 

фінансування з державного, місцевого 

бюджетів, залежно від їх галузевої 

приналежності чи форми власності, у 

бюджетному законодавстві не передбачено 

можливості отримання бюджетних коштів 

недержавними суб’єктами; 

Соціально-демографічний видатки на соціальне забезпечення, процеси 

маргіналізації, демографічна криза; 



Технологічно-інноваційний матеріально-технічне, інформаційне, 

кадрове забезпечення, матеріально-технічна 

база; 

Нормативно-правовий відповідних положень статей  Конституції 

України; чинних законодавчих, підзаконних 

нормативно-правових актів (Постанови 

Кабінету Міністрів України, Накази МОЗ 

України та ін.), які забезпечують суспільні 

відносини, діяльність державних та 

недержавних суб’єктів в системі паліативної 

та хоспісної допомоги; 

Організаційно-інституціональне закладам, на які безпосередньо покладається 

виконання функцій щодо надання 

паліативної та хоспісної допомоги (хоспіси, 

спеціалізовані відділення лікарень, 

амбулаторії тощо) та звязки між ними. 

Джерело: систематизовано автором за джерелом [2, с.97-106]. 

Отже, тематика щодо  механізмів державного управління у системі 

охорони здоров’я постійно розглядається в багатьох наукових роботах 

українських учених, дослідників, а аспекти паліативної та хоспісної допомоги в 

Україні досліджувалися переважно крізь призму медичної науки. За  

результатами, які отримано в ході PESTL-аналізу сучасного стану державного 

управління паліативною та хоспісною допомогою в Україні  дають нам підстави 

зробити такі висновки, що кожен з визначених факторів макросередовища, а 

саме: політичний; економічний; соціально-демографічний; технологічно-

інноваційний; нормативно-правове та  організаційно-інституційне забезпечення 

має ряд недоліків, які потрібно  дослідити та науково обґрунтувати шляхи їх  

усунення та удосконалення. Також необхідно розробити програми профілактики 

хворобам, що ведуть людей до захворювань на невиліковні хвороби. 

 

3.  Оптимізація організаційного механізму державного управління 
паліативною та хоспісною допомоги в Україні 



На основі результатів теоретичного дослідження було розроблено 

програму оптимізації організаційного механізму державного управління 

паліативною та хоспісною допомоги в Україні. 

Програма містить три напрями:  

– напрям 1 «Робота щодо розвитку кадрових ресурсів для роботи 

стаціонарних та мобільних сервісів паліативної допомоги для пацієнтів усіх 

вікових категорій»; 

– напрям 2 «Робота  щодо нормативно-правового регулювання сфери 

паліативної допомоги»; 

– напрям 3 «Робота щодо поінформованості громадянського 

суспільства щодо питань паліативної допомоги» (рис. 4). 

Для надання паліативної допомоги важливі не стільки лікарі, а, передусім, 

кваліфікований середній та молодший медичний персонал, який знаходиться з 

пацієнтами цілодобово. Повідомила, що вже створені перші осередки підготовки 

спеціалістів із паліативної допомоги та післядипломних рівнях освіти. Розпочали 

роботу і волонтерські об’єднання, що постійно допомагають у відділеннях 

паліативної допомоги.  Кваліфіковане надання паліативної і хоспісної допомоги 

не є можливим без відповідної фахової підготовки кадрів. 
VHJGG 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

Рис. 4. Структура програми оптимізації організаційного механізму 
державного управління паліативною та хоспісною допомоги в Україні 

НАПРЯМ ІІІ 
Інформованість 

громадянин 

Програма оптимізації організаційного 
механізму державного управління 

    
  

 НАПРЯМ І 
Кадрові ресурси 

НАПРЯМ ІІ 
Нормативно-правова 

база 

• кадрова політика 
на рівні держави; 

• професійного 
навчання 
спеціалістів.  

• стратегісні плани, 
програми; 

• затвердження 
актів, законів 

• міні-лекції;  
• бесіди; 
• інформаційні 

повідомлення.  
 



На сьогоднішній день у системі паліативної і хоспісної допомоги в Україні: 

не проводиться кадрова політика на рівні держави; недостатня кількість  фахівців 

із паліативної та хоспісної допомоги, а також персоналу із спеціальною 

кваліфікацією і відповідною підготовкою; відсутня належна система 

безперервного професійного навчання спеціалістів, низький рівень їх 

кваліфікації; відсутня уніфікована модель по професійній підготовці соціальних, 

медичних та  інших працівників; значна плинність кадрів через незначну 

зарплату, соціальні гарантії та  велике морально-психологічне навантаження , 

відтік кваліфікованих кадрів в інші країни [13;14].  

Нормативно-правове забезпечення є одним із основних недоліків 

аналізуючого механізму державного управління паліативною  і хоспісною 

допомогою. Запевнитися у цьому можна, якщо звернутися до дефініції [15], яка 

означує організаційний механізм як сукупність: правил, законів та процедур, що 

проводжають регламентну взаємодію учасників самої організаційної системи; 

процедур по ухваленню управлінських рішень. Ефективність по оптимізації 

нормативно-правового забезпечення системи паліативної і хоспісної допомоги 

залежить від адекватного усвідомлення його структурно-функціональних рівнів, 

а також врахування їх  особливостей, що є специфічними.  

Інформованість громадян щодо надання паліативної та хоспісної допомоги 

є досить актуальним завданням, а саме: запровадити збір і ведення статистичних 

даних щодо паліативної та хоспісної допомоги на центральному, регіональному 

та місцевому рівнях; розробити та здійснювати інформаційні кампанії з метою 

привернення уваги органів влади та суспільства до актуальних проблем системи, 

здійснювати моніторинг, вивчати реальні потреби в такій допомозі на рівні 

територіальних громад, регіонів і держави в цілому; відзначати в Україні 

Всесвітній день паліативної та паліативної допомоги, проводячи благодійні 

акції, які спрямовані на привернення уваги громадськості до потреб паліативних 

пацієнтів і підтримку діяльності хоспісів, закладів і установ паліативної 

допомоги [2]. 

Висновки. 



Отже, державне управління паліативною і хоспісною допомоги є процесом 

комплексним та багатовимірним, на який в сучасних умовах чинять вплих різні 

фактори. Тож висловлюємо своє сподівання, що фахівцями України будуть 

розроблені, оптимізовані та впроваджені такі механізми державного управління 

паліативною та хоспісної допомоги, які дадуть змогу ефективно розв’язати 

нагальні завдання.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІВЗМУ ДЕРЖАВНОГО  

УПРАВЛІННЯ ПАЛІАТИВНОЮ ТА ХОСПІСНОЮ ДОПОМОГОЮ В УКРАЇНІ 
    

 

ЗМІСТ 

Вступ 

1. Історія розвитку та сучасний стан паліативної та хоспісної допомоги в 

Україні 

2. Стан розроблення та проблеми реалізації організаційного механізму 

державного управління паліативною та хоспісною допомоги в Україні 

3. Оптимізація організаційного механізму державного управління 
паліативною та хоспісною допомоги в Україні 
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