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АНОТАЦІЯ	
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ПЕРЕДМОВА

За	останні	дванадцять	років	здоров’я	багатьох	людей	значно	покращилось.	
Та,	не	зважаючи	на	це,		люди	й	досі	страждають	від	захворювань,	яким	можна	
було	б	запобігти;	багато	з	них	передчасно	помирають.	Для	подолання	хвороб	
і	 покращення	 та	 зміцнення	 здоров’я	необхідно	докласти	 узгоджених	 та	по-
слідовних	зусиль,	а	в	фокусі	повинні	бути	групи	населення	та	регіони,	якими	
знехтували.	Порядок	денний	ООН	у	сфері	сталого	розвитку	до	2030	року		-	це	
план	дій	для	людей,	планети,	миру,	партнерства	та	процвітання,	в	якому	пра-
во	на	здоров’я	слугує	фундаментом	для	багатьох	завдань,	що	входять	до	Цілей	
сталого	розвитку	(ЦСР).	Досягнення	ЦСР	3,	яка	спрямована	на	забезпечення	
здорового	життя	та	сприяння	добробуту	для	всіх	у	будь-якому	віці,	та	завдань	
інших	ЦСР,	що	пов’язані	з	охороною	здоров’я,	є	необхідними	умовами	для	за-
безпечення	сприятливого	середовища	для	розвитку	людського	капіталу.

У	Європейському	регіоні	ВООЗ	міністри	охорони	здоров’я	на	найвищому	рів-
ні	зобов’язалися	досягти	ЦСР,	схваливши	у	2017	році	Дорожню	карту	реалі-
зації	Порядку	денного	у	сфері	сталого	розвитку	до	2030	року.	У	відповідь	на	
це	зобов’язання	ВООЗ	активно	підтримує	держави-члени.	В	Україні	ВООЗ	по-
щастило	тісно	працювати	з	іншими	агенціями	Організації	Об’єднаних	Націй	
в	рамках	“Єдиної	ООН”.	Це	допомагає	прискорити	впровадження	політик	та	
планів,	що	підтримують	ЦСР,	в	рамках	Глобального	плану	дій	щодо	здорового	
життя	та	добробуту,	підписаного	агенціями-партнерами	ООН	у	2019	році	на	
Генеральній	Асамблеї	ООН.

Цей	звіт	підбиває	підсумки	зусиль	України	в	трансформації	системи	охорони	
здоров’я	для	покращення	здоров’я	всіх	українців	та	підсумовує	рекомендації	
для	досягнення	здоров’я	для	всіх	в	Україні.	Ми	не	 сумніваємось,	що	за	під-
тримки	Міністерства	охорони	здоров’я	та	інших	міністерств,	а	також	Органі-
зації	Об’єднаних	Націй	та	агенцій-партнерів,	Україна	у	наступні	роки	матиме	
хороші	можливості	для	виконання	та	перевиконання	завдань	ЦСР	в	охороні	
здоров’я	та	завдань,	пов’язаних	з	охороною	здоров’я.	Хоча	треба	пам’ятати,	
що	криза	COVID-19	та	 її	прямий	та	непрямий	вплив	на	здоров’я	населення,	
системи	 охорони	 здоров’я	 та	 наявні	 ресурси	можуть,	 звичайно,	 сповільни-
ти	цю	позитивну	тенденцію.	І	сьогодні,	відзначаючи	непохитність	спільного	
зобов’язання	“Єдиної	ООН”	в	межах	України,	ми	можемо	підтвердити,	що	це	
один	зі	способів	пом’якшити	негативні	наслідки	пандемії	та	забезпечити	більш	
швидке	подолання	нових	викликів.	Ми	хочемо	скористатися	цією	можливіс-
тю,	щоб	подякувати	всім	партнерам	за	 їхню	відданість	та	важливий	внесок.		
Ми	сподіваємось,	що	цей	звіт	буде	слугувати	гарної	інформаційною	базою	для	
нашої	подальшої	роботи.

Ярно Хабіхт,	
представник ВООЗ в Україні, Бюро ВООЗ в Україні

Беттіна Менне,	
програмна координаторка з питань здоров’я та 
сталого розвитку, Європейське регіональне бюро ВООЗ
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ПОДЯКИ

Написання	цього	звіту	проводилось	в	рамках	Дворічної	угоди	про	співпра-
цю	на	2018-2019	роки	між	Міністерством	охорони	здоров’я	України	та	Євро-
пейським	регіональним	бюро	ВООЗ.	Робота	над	звітом	розпочалась	у	травні	
2019	року,	а	дискусії	навколо	цілей	сталого	розвитку	(ЦСР),	пов’язаних	зі	здо-
ров’ям,	стали	цінним	доповненням,	яке	увійшло	у	Добровільний	національ-
ний	огляд	України	за	2020,	що	висвітлює	прогрес,	досягнення	та	актуальні	
виклики	ЦСР.

Цей	звіт	було	написано	Алі	Оховатом	та	Катериною	Денисовою	під	 керів-
ництвом	Ярно	Хабіхта,	Беттіни	Менне	та	Анастасії	Брильової	(Європейське	
регіональне	бюро	ВООЗ).	Особлива	подяка	за	постійну	технічну	допомогу	
та	підтримку	у	доопрацюванні	проєкту	висловлюється	Ассі	Брендрап-Лука-
новій,	 Крістофу	 Віппелю,	 Анджелі	 Чіобану,	 Стефанії	 Давії,	 Георгію	Димову,	
Олександру	Мартиненку,	Людмилі	Слободяник	та	Аркадію	Водянику.	Окре-
ма	подяка	 за	 технічний	 внесок	 у	 процес	 редагування	 та	 перекладу	 також	
висловлюється	Джейн	Уорд,	Вікторії	Карпенко	та	Юлії	Івахніній.	

Автори	вдячні	Міністерству	охорони	здоров’я	України	та	Міністерству	роз-
витку	економіки,	торгівлі	та	сільського	господарства	України	за	підтримку	та	
сприяння	реалізації	порядку	денного	цілей	сталого	розвитку.	Ми	вдячні	пра-
цівникам	Міністерства	охорони	здоров’я	за	тісну	співпрацю,	обмін	даними	
та	участь	у	консультаціях,	що	допомогли	авторам	під	час	підготовки	цього	
звіту.

Звіт	підготовлено	за	фінансової	підтримки	Уряду	Федеративної	Республіки	
Німеччина	 на	 підтримку	 впровадження	ЦСР	 з	 охорони	 здоров’я	 та	 інших	
ЦСР,	пов’язаних	з	охороною	здоров’я	в	Україні,	як	в	одній	із	країн	з	глобаль-
ного	пілотного	впровадження	ГПД.	Щира	подяка	також	висловлюється	Хен-
дріку	Шмітц	 Гіноту	 та	 команді	 ГПД	 за	фінансову	 та	 адвокаційну	підтримку	
глобального	впровадження	ГПД.
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РЕЗЮМЕ

У	цьому	звіті	оцінюється	прогрес	у	досягненні	цілей	сталого	розвитку	(ЦСР),	
пов’язаних	з	охороною	здоров’я,	для	підтримки	національного	процесу	но-
вих	багатоагентських	заходів	в	Україні	навколо	Порядку	денного	ООН	у	сфе-
рі	сталого	розвитку	до	2030	року	(Порядок	денний	2030)	та	Глобального	пла-
ну	дій	щодо	здорового	життя	та	добробуту	(ГПД).	Він	слугує	орієнтиром	для	
політичного	діалогу	 та	відправною	точкою	у	плануванні	 системи	охорони	
здоров’я	Міністерством	охорони	здоров’я,	партнерами	з	розвитку	та	зацікав-
леними	сторонами,	що	продовжують	співпрацювати	для	досягнення	ЦСР	3	
(здоров’я	та	добробут	для	всіх	у	будь-якому	віці)	та	виконання	завдань	інших	
ЦСР,	що	пов’язані	із	охороною	здоров’я	(у	цьому	документі	вони	разом	на-
зиваються	завдання	“ЦСР	3+”).	У	звіті	наводиться	опис	поточного	стану	сис-
теми	охорони	здоров’я	в	Україні,	висвітлено	тенденції	та	прогнози	її	функці-
онування,	проаналізовано	проблемні	області	 та	бар’єри	впровадження,	та	
надано	рекомендації	щодо	майбутніх	пріоритетів.

В	оцінці	використовувались	як	кількісна,	так	і	якісна	методологія:	аналізува-
лися	національні	дані	у	порівнянні	з	доступними	міжнародними	компарато-
рами	для	отримання	кількісних	даних;	проводилася	підтримка	цього	аналі-
зу	якісними	даними	за	допомогою	інтерв’ю	з	національними	експертами	в	
галузі	охорони	здоров’я.	Експерти	визначали	сфери,	де	вдалося	досягнути	
прогресу,	та	ідентифікували	ймовірні	прогалини	та	труднощі	у	вирішенні	за-
вдань	ЦСР	3+.	З	метою	оцінки	відповідності	визначеним	пріоритетам	охоро-
ни	здоров’я	та	для	оцінки	ступеня	інтеграції	та	врахування	завдань	ЦСР	3+	
національною	політикою	було	проведено	огляд	літератури	та	аналіз	націо-
нальної	стратегічної	політики	та	програмних	документів,	пов’язаних	з	охоро-
ною	здоров’я	та	благополуччям.	Крім	того,	проводилось	мапування	діяльно-
сті	агентств	Організації	Об'єднаних	Націй	та	інших	агенцій	з	питань	розвитку	
в	Україні.	Для	цього	використовувалися	огляди	літератури,	інтерв’ю	та	дані	
стандартних	інформаційних	систем	(наприклад,	ІНФО	ООН	–	системи	плану-
вання,	моніторингу	та	звітності	для	відстеження	того,	як	система	ООН	під-
тримує	уряди	на	рівні	країн	для	досягнення	ЦСР	та	Порядку	денного	2030).	
Це	робилось	для	оцінки	заходів,	що	були	здійснені	для	виконання	завдань	
ЦСР	3+,	та	виявлення	серед	них	як	прогалин,	так	і	збігів	з	пріоритетами	сис-
теми	охорони	здоров’я	та	можливостей	для	узгодження.

Серед	значних	досягнень,	зазначених	у	цьому	звіті,	слід	окремо	відзначити	
зниження	рівня	неонатальної	та	материнської	смертності,	покращення	до-
ступу	до	медичних	послуг	та	розширення	програм	з	імунізації.

Сьогодні	Україна	здійснює	одну	з	найбільш	амбітних	трансформацій	систе-
ми	охорони	здоров’я	у	світі;	рівень	крайньої	бідності,	гострої	недостатності	
харчування	та	викидів	парникових	газів	помітно	знизився,	а	гендерна	рів-
ність,	охоплення	медичними	послугами	та	спроможність	Міжнародних	ме-
дико-санітарних	правил	(ММСП)	зросли.	Однак,	залишаються	також	і	суттєві	
проблеми,	що	свідчать	про	наслідки	конфлікту,	що	згубно	впливають	на	стан	
здоров’я	та	збільшення	кількості	внутрішньо	переміщених	осіб,	незмінність	
високих	витрат	“з	власної	кишені”	та	катастрофічні	витрати	на	охорону	здо-
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ров’я,	 стабільно	високий	рівень	неінфекційних	захворювань	 (НІЗ)	 та	висо-
кий	рівень	смертності	серед	молодих	чоловіків.

Попри	ці	 виклики,	 сильна	політична	 воля	 країни	продовжувати	працюва-
ти	задля	значного	прогресу	у	досягненні	ЦСР	призведе	до	того,	що	Украї-
на	швидко	рухатиметься	до	запровадження	політики	та	реалізації	дорожніх	
карт,	що	допоможе	прискорити	виконання	завдань	ЦСР	3+	ще	до	2030	року.	
Цей	звіт	завершують	рекомендації	посилити	політичний	діалог	між	ключо-
вими	дійовими	особами,	що	може	зміцнити	координацію	зусиль	для	покра-
щення	 стану	 здоров’я	 та	 добробуту	 в	 Україні	 та	 прискорення	 досягнення	
Україною	порядку	денного	ЦСР	3+.

Рекомендації,	отримані	в	результаті	аналізу	в	цьому	звіті,	згруповані	у	три	
категорії	за	відповідними	діями,	що	вимагаються.

Залучити та узгодити

Залучення	повинно	відбуватися	шляхом	узгодження	з	усіма	зацікавленими	
сторонами	 сектору	 пріоритетних	 дій	 з	 підтримки	 здорового	 населення	 та	
забезпеченню	досягнення	ЦСР,	що	сприяють	здоров’ю,	та	виконанню	їхніх	
завдань.

• Узгодити національні та глобальні завдання та індикатори ЦСР: клю-
човим	фактором,	що	сприяє	досягненню	ЦСР,	є	необхідність	встановити	
спільне	та	однакове	розуміння	завдань	та	показників,	яких	потрібно	до-
сягти;	це	дозволить	генерувати	співставні	набори	даних.	Однакове	ро-
зуміння	та	спільні	дії	дозволять	виконати	обрані	завдання	та		досягнути	
показників,	що	в	 загальному	підсумку	 сприятиме	досягненню	кращих	
результатів	щодо	покращення	здоров’я	та	захисту	населення.

• Узгодити національну стратегію розвитку та програму трансформа-

ції системи охорони здоров’я з ЦСР: стратегії	та	порядок	денний	щодо	
реформ	потрібно	систематично	узгоджувати	з	діями,	що	направлені	на	
виконання	завдань	ЦСР	в	Україні.	Це	зумовить	синергію	політик	та	дій,	а	
отже,	прискорить	досягнення	результатів.

• Узгодити діяльність системи ООН та міжнародних партнерів з пріо-

ритетами офісу Прем'єр-міністра та Уряду щодо ЦСР: інтеграція	ЦСР	
у	 національну	 політику	 та	 плани	 заходів	 повинна	 бути	 ключовим	на-
прямком	діяльності	 партнерів,	що	працюють	 з	 Урядом	України.	Після	
досягнення	синергії	спільні	дії	усіх	зацікавлених	сторін	у	галузі	охорони	
здоров’я	сприятимуть	стабільному	прогресу	у	досягненні	цілей	охорони	
здоров’я.

Розвивати сприятливе середовище для досягнення ЦСР

• Розширити фіскальний простір для сталого фінансування охорони здо-

ров’я: фіскальна	політика	повинна	вийти	за	межі	суто	зобов’язань	та	пе-
рейти	до	 їхнього	виконання.	Попередні	 інвестиції	у	сектор	охорони	здо-
ров’я	можуть	мати	кумулятивний	вплив	на	інші	сектори	та	сприяти	сталому	
фінансуванню	шляхом	мобілізації	внутрішніх	державних	ресурсів.

• Розширити системи дезагрегованих даних про охорону здоров’я: 
українська	цифрова	трансформація	державних	послуг	повинна	визна-
чити	сектор	охорони	здоров’я		пріоритетним	та	стимулювати	ініціативи	
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в	галузі	електронної	охорони	здоров’я.	Зосередження	уваги	на	актуаль-
них,	своєчасних	та	точних	даних	повинно	сприяти	розширенню	джерел	
даних	і,	зрештою,	забезпечити	рівність	і	справедливість	у	сфері	охорони	
здоров’я.

• Розвивати міжнародні партнерства та відзначати ініціативи: Україні	
варто	зміцнити	свої	зв’язки	та	збільшити	свою	участь	в	роботі	з	устано-
вами	та	ініціативами,	що	працюють	над	реалізацією	ЦСР	3+,	такими	як	
Глобальний	план	дій	(ГПД)	та	Міжнародне	партнерство	у	галузі	охоро-
ни	здоров’я	для	УПОЗ	2030.	Відзначаючи	знакові	дні	 (наприклад,	день	
святкування	УПОЗ	або	день	ЦСР)	щорічно	чи	частіше,	випадає	нагода	
постійно	залучати	людей	та	спрямовувати	політику	навколо	важливості	
досягнення	ЦСР	до	2030	року.

Пріоритезувати удосконалення основоположних аспектів системи 
охорони здоров’я

• Забезпечити загальнодержавний підхід, що залучує всі ключові 
особи та інституції, до універсального охоплення послугами охоро-

ни здоров’я: співпраця	 з	 іншими	міністерствами	 та	 відомствами	поза	
традиційним	сектором	охорони	 здоров’я	 є	 важливою,	оскільки	багато	
заходів,	що	прискорюють	ЦСР,	вимагають	багатогалузевої	співпраці	та	
політики,	що	стосується	соціальних	детермінант	здоров’я.	Надзвичайно	
важливо	затвердити	офіційну	дорожню	карту,	яка	включає	всі	міністер-
ства,	що	працюють	разом	для	досягнення	ЦСР	3+	за	підтримки	системи	
ООН	та	партнерів	у	сфері	охорони	здоров'я	в	Україні.

• Покращити доступ до якісних медичних послуг: одним	з	найкращих	
підходів	 до	 забезпечення	 якісної	 охорони	 здоров’я	 в	 Україні	 є	 покра-
щення	доступу	до	профілактичних	та	лікувальних	медичних	послуг.	По-
ліпшення	роботи	системи	охорони	здоров’я	може	сприяти	співмірному	
покращенню	стану	здоров’я.	Ці	дії	також	повинні	бути	посилені	загаль-
ними	 заходами,	 спрямованими	на	 детермінанти	охорони	 здоров’я,	 та	
заходами	соціального	захисту.

• Підтримати стійкий розвиток кадрових ресурсів в системі охорони 
здоров’я: необхідно	активізувати	зусилля	з	набору	та	утримання	квалі-
фікованих	медичних	працівників	 та	надати	 їм	доступ	до	можливостей	
з	підвищення	 компетенцій,	 необхідних	для	 їхніх	посад.	Лише	 завдяки	
стійкій	 стратегії	 кадрових	 медичних	 ресурсів	 досягнення	 ЦСР	 справді	
може	залишатись	сталим.
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Цей	звіт	оцінює	прогрес	виконання	завдань	ЦСР	3+	в	Україні	та	слугує	орієн-
тиром	для	політичного	діалогу	та	відправною	точкою	у	плануванні	подаль-
шого	розвитку	системи	охорони	здоров’я	Міністерством	охорони	здоров’я,	
партнерами	з	розвитку	охорони	здоров’я	та	 іншими	зацікавленими	сторо-
нами	в	Україні	на	шляху	до	виконання	завдань	Порядку	денного	2030	року.

Звіт	складається	з	шести	розділів.	У	цьому	вступі	розглядається	генезис	ЦСР	
та	 ГПД,	 за	 цим	 слідує	 викладення	методології,	 яка	 використовувалась	 для	
оцінки.

Розділ 2	аналізує	український	соціополітичний	контекст	та	організацію	сис-
теми	охорони	здоров’я;	далі	надано	аналіз	прогресу	ЦСР	в	Україні.

Розділ 3	 розглядає	 актуальний	 прогрес	 щодо	 виконання	 конкретних	 за-
вдань	в	рамках	ЦСР	3.

Розділ 4	досліджує	завдання	інших	ЦСР,	пов’язані	з	охороною	здоров’я,	на	
рівні	цілей	та	оцінює	прогрес	у	їхньому	виконанні,	а	також	внесок	
партнерів	з	ГПД	у	процес	досягнення	цілей.

Розділ 5	містить	обговорення	рекомендацій,	заснованих	на	висновках,	які	
можуть	допомогти	включенню	завдань	ЦСР	3+	 у	політику	Уряду,	
а	також	пропозицій	для	агенцій	ООН	та	інших	партнерів	в	секторі	
охорони	здоров’я	в	Україні	щодо	підтримки	впровадження	рефор-
ми	охорони	здоров’я.

Розділ 6	завершується	оглядом	основних	актуальних	досягнень,	прогалин,	
що	 залишаються,	 та	 пріоритетів	 системи	 охорони	 здоров’я	 для	
досягнення	ЦСР	3+	у	короткостроковій	та	середньостроковій	пер-
спективах.

NB. Робота над цим звітом була розпочата і завершена до пандемії 
COVID-19, тому наслідки пандемії COVID-19 не відображені у звіті.

1.1 ЦСР

У	2015	році	Генеральна	Асамблея	ООН	схвалила	Порядок	денний	до	2030	
року (1).	Він	використовує	цілісну	парадигму	розвитку	“люди,	планета,	парт-
нерство,	мир	 та	 процвітання”	 як	 основу	 для	формулювання	цілей	 та	фор-
мування	моніторингових	заходів,	 узагальнених	у	17	ЦСР,	169	заходах	та	у	
понад	230	показниках.	В	основу	розробки	Порядку	денного	лягли	п’ять	ос-
новних	принципів:

•	 взаємозв’язок	та	неподільність:	17	ЦСР	є	взаємопов’язаними	та	непо-
дільними.	Це	означає,	що	країни	повинні	зосередитись	на	комплексно-
му	досягненні	всіх	цілей,	щоб	справді	досягти	будь-якої	з	них;

•	 інклюзивність:	 для	 досягнення	цілей	необхідний	підхід	 із	 залученням	
усього	уряду	та	суспільства;

•	 нікого	 не	 залишати	 осторонь:	 всі	 люди,	 особливо	найвразливіші,	 по-
винні	 отримати	 користь	 від	 досягнення	ЦСР,	 а,	 отже,	 існує	потреба	 в	
дезагрегованих	даних	місцевого	рівня;
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•	 партнерство	між	усіма	зацікавленими	сторонами:	партнерства	повинні	
бути	створені	для	обміну	ресурсами	і	співпраці	під	час	реалізації;	та

•	 універсальність:	Порядок	денний	2030	застосовується	до	всіх	країн	та	
контекстів	у	будь-який	час.

Взаємопов’язаний	характер	ЦСР	було	підтверджено	на	найвищих	політич-
них	рівнях	у	вересні	2019	року	 та	 зафіксовано	в	Політичній	декларації	 за-
сідання	 високого	 рівня	 з	 питання	 універсального	 охоплення	 послугами	
охорони	здоров’я	 “Універсальне	охоплення	послугами	охорони	здоров’я	–	
спільні	зусилля	з	побудови	більш	здорового	світу”	(2).	У	Декларації	зазнача-
ється,	що	ЦСР	можна	досягти	лише	за	допомогою	“цілісного	підходу	з	метою	
не	залишити	нікого	осторонь	[і]	першими	охопити	тих,	хто	найвразливіші”.	
Отже,	хоча	ЦСР	3	направлена	на	забезпечення	здорового	життя	та	сприяння	
благополуччю	для	всіх	 у	 будь-якому	віці,	 завдання,	 пов’язані	 зі	 здоров’ям,	
можуть	бути	знайдені	в	усіх	ЦСР,	а	прогрес	у	досягненні	однієї	ЦСР	впливає	
на	і	залежить	від	прогресу	інших	ЦСР	(Рис.	1) (3).

1.2 Глобальний план дій

Глобальний	план	дій	 (ГПД)	 	 був	 створений	як	 зобов’язання	агенцій	в	 галу-
зях	 глобальної	 охорони	 здоров’я	 та	 розвитку	 для	 посилення	 співпраці	 та	
пришвидшення	прогресу	в	досягненні	завдань	ЦСР	у	сфері	охороні	здоров’я	
та	дотичних	сферах	(4).	ГПД	був	офіційно	запущений	24	вересня	2019	року	під	
час	74-ї	сесії	Генеральної	Асамблеї	ООН.	Він	був	створений	ВООЗ	і	складаєть-
ся	з	12	провідних	світових	організацій	у	сфері	глобальної	охорони	здоров’я	

Рис.	1.	Зв’язок	ЦСР	3	з	іншими	цілями	сталого	розвитку	
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та	 розвитку:	 GAVI,	 Глобальний	 фонд	 фінансування,	 Глобальний	 фонд	 для	
боротьби	зі	СНІДом,	 туберкульозом	та	малярією	 (Глобальний	фонд),	Спіль-
на	програма	ООН	з	ВІЛ/СНІДу	 (UNAIDS),	ЮНІТЕЙД	 (міжнародна	організація,	
що	інвестує	в	інновації	та	ліки	від	інфекційних	хвороб),	Дитячий	фонд	ООН	
(ЮНІСЕФ),	 Програма	 розвитку	 ООН	 (ПРООН),	 Фонд	 народонаселення	 ООН	
(ЮНФПА),	ООН	Жінки,	Група	Світового	банку,	Світова	продовольча	програма	
та	ВООЗ.	ГПД	окреслює	спільне	бачення	та	підтверджує	зобов’язання	органі-
зацій-членів	активізувати	колективні	дії	та	пришвидшити	глобальний	вплив.	
Структура	ГПД	складається	з	чотирьох	стратегічних	підходів	(Рис.	2):

• залучення підкреслює	важливість	спільної	роботи	з	країнами	для	визначен-
ня	пріоритетів	та	співпраці	у	плануванні	та	реалізації	заходів;

• акселерація	 стосується	 використання	 інноваційних	 та	 об’єднаних	 зусиль	
для	помітного	прискорення	прогресу	всередині	країн	за	певними	темами	
з	акселерації,	а	також	гендерної	рівності	та	розповсюдження	глобальних	су-
спільних	благ;

• узгодження надає	можливість	зацікавленим	сторонам	у	галузі	охорони	здо-
ров’я	гармонізувати	операційні	та	фінансові	ресурси,	щоб	забезпечити	мак-
симальну	ефективність	втручань	для	підтримки	країн;	та

• підзвітність	стосується	розробки	спільної	програми	для	оцінки	результатів	
та	координації	інвестицій	за	допомогою	обґрунтованої	доказової	бази.

Сім	напрямків	з	акселерації:

•	 акселератор	1:	зміцнення	первинної	медичної	допомоги	та	систем	охо-
рони	здоров’я	для	універсального	охоплення	послугами	охорони	здо-
ров’я	(УПОЗ);

•	 акселератор	2:	стійке	фінансування	та	інвестиції	в	охорону	здоров'я	та	
добробут;

•	 акселератор	3:	залучення	громади	у	створення	здорових	місць,	середо-
вищ	та	стійких	громад;

•	 акселератор	4:	спрямування	зусиль	на	детермінанти	охорони	здоров’я	
та	заохочення	багато-	та	міжгалузевої	політики;

•	 акселератор	5:	готовність	до	надзвичайних	ситуацій	та	реагування;

•	 акселератор	6:	дослідження	та	розробка,	інновації	та	доступ,	включно	з	
медичною	грамотністю;	та

•	 акселератор	7:	зміцнення	національних	інформаційних	систем	охоро-
ни	здоров’я	та	цифрового	здоров’я.

Визначення	тем	з	акселерації,	які	матимуть	пріоритет,	вимагають	зобов’я-
зань	на	високому	рівні	та	загальнодержавного	підходу.	Це	повинно	забез-
печити	спрямованість	зусиль	на	покращення	результатів	охорони	здоров’я.	
Інші	зацікавлені	сторони,	такі	як	агенції	ООН,	повинні	зіграти	важливу	роль	
у	підтримці	зусиль	Уряду	щодо	впровадження	акселераторів.

В	Європейському	регіоні	ВООЗ	до	чотирьох	підходів	ГПД	додано	ще	один	
стратегічний	підхід	–	оцінювання,	що	стосується	постійної	оцінки	поточної	
ситуації	та	тенденцій,	політики	та	ресурсів.	У	деяких	країнах	цей	етап	допо-
магає	в	процесі	загальної	оцінки	країни	(5).

Структура	ГПД	–	це	нове	зобов’язання	з	просування	спільних	дій	та	пришвид-
шення	прогресу	досягнення	цілей	ЦСР	3+.	Зосереджуючись	на	 здоров’ї	 та	
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1.3 Методологія

Загалом,	у	цьому	звіті	дається	огляд	поточного	стану	здоров’я	в	Україні,	ви-
світлюються	тенденції	та	прогнози,	аналізуються	бар’єри	впровадження	та	
прогалини	у	можливостях,	а	 також	надаються	рекомендації	щодо	подаль-
ших	пріоритетів	у	галузі	охорони	здоров’я.

При	зборі	інформації	було	проведено	ретельний	огляд	відповідних	даних	та	
проведені	консультації	із	національними	та	міжнародними	стейкхолдерами	
у	галузі	охорони	здоров’я.	Зокрема,	оцінка	включала:	

•	 аналітичний	огляд	актуальних	публікацій	та	звітів;
•	 оцінка	національної	політики	та	стану	її	реалізації;
•	 консультації	з	урядовими	міністерствами,	установами	ООН	та	 іншими	
міжнародними	організаціями;	та

•	 інтерв’ю	з	ключовими	інформаторами	та	експертами	з	предметних	питань.

Дані	системи	охорони	здоров’я	було	проаналізовано	з	використанням	змі-
шаних	 методів.	 Це	 включало	 кількісне	 вивчення	 національних	 даних	 у	

добробуті,	цей	підхід	поширюється	на	всі	сектори	та	зобов’язує	агенції	роз-
робляти	нові	способи	спільної	роботи,	щоб	максимізувати	ресурси	та	вимі-
рювати	прогрес	у	більш	прозорий	спосіб.

Першим	кроком	державної	підтримки	згідно	з	ГПД	є	оцінка	потреб	країн	шля-
хом	залученості	та	діалогу.	Цей	звіт	має	на	меті	допомогти	цьому,	надавши	
орієнтир	для	політичного	діалогу	та	ставши	відправною	точкою	у	плануван-
ні	системи	охорони	здоров’я	Міністерством	охорони	здоров’я,	партнерами	з	
розвитку	та	зацікавленими	сторонами,	що	продовжують	співпрацювати	для	
досягнення	ЦСР	3+	в	Україні.

Рис.	2.	Головне	про	ГПД

Джерело: ВООЗ, 2019 (4).

Поточна	ситуація:	попри	
значні	досягнення,	світ	ще	не	
готовий	до	2030	року	досяг-
нути	цілей	ЦСР,	що	пов’язані	
з	охороною	здоров’я.	Деякі	
з	цих	цілей	майже	виконані,	
але	для	того,	щоб	виконати	
все	заплановане	до	2030	року,	
треба	буде	докласти	набагато	
більше	зусиль.	

Відповідь:	12	агенцій,	що	за-
ймаються	охороною	здоров’я,	
розвитком	та	гуманітарними	
питаннями,	об’єдналися	в	
рамках	ГПД	для	того,	щоб	
допомогти	країнам	приско-
рити	виконання	завдань	по	
досягненню	цілей	ЦСР,	що	
пов’язані	з	охороною	здоров’я.	
Експертна	допомога	агенцій	
стосується	пришвидшення	
фінансування	сфери	охорони	
здоров’я,	підтримки	у	розробці	
політик	та	нормативних	
документів,	технічного	співро-
бітництва,	формування	ринку,	
залучення	стейкхолдерів	та	
формування	гуманітарних	
відповідей.

Що ми зробимо: 

•	 Покращимо залучення	країн	для	
спільного	визначення	пріоритетів,	
планування	та	імплементації;

•	 Акселеруємо прогрес	країн	за	
допомогою	спільних	дій	в	рамках	
окремих	тем	з	прискорення	та	
з	питань	гендерної	рівності	та	
розповсюдження	глобальних	
суспільних	благ;

•	 Узгодимо зусилля,	гармонізував-
ши	наші	операційні	та	фінансові	
стратегії,	політики	та	підходи	до	
підтримки	країн	та

•	 Проведемо оцінку	для	забез-
печення	спільної	підзвітності,	
переглянувши	досягнутий	прогрес	
та	виявивши	сфери	для	спільного	
навчання.

Що ми плануємо досягнути до 2023 
року:

•	 Покращити координацію	між	
агенціями	у	їх	роботі	на	глобально-
му	та	регіональному	рівні	та	на	
рівні	країн

•	 Зменшити навантаження	на	краї-
ни	за	допомогою	скоординованих	
операційних	та	фінансових	політик	
та	підходів	та

•	 Інтегрувати в	організаційну	
культуру	агенцій	поняття	цілеспря-
мованої	координації	як	одного	з	
ключових	фокусів

Прогрес країни на шляху до досягнення цілей ЦСР, 
що пов’язані з охороною здоров’я
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порів	нянні	з	міжнародними	співставними	даними	(за	їхньої	наявності),	а	та-
кож	інтерв’ю	з	національними	експертами	в	галузі	охорони	здоров’я	для	ви-
явлення	областей	прогресу,	прогалин	та	проблем	у	вирішенні	завдань	ЦСР	
3+.	Обмеженням	для	 аналізу	 слугувала	 відсутність	 доступних	 актуаль-	 них	
даних	та	стандартизація	схем	вибірки.	Значні	прогалини	у	зборі	даних	почи-
наються	з	2014	року;	дотепер	відсутні	такі	дані	відносно	людей,	які	прожива-
ють	у	районах,	які	не	контролюються	Урядом	на	сході	України.

Також	було	проведено	огляд	фахової	літератури	та	 зроблено	аналітичний	
огляд	національної	стратегічної	політики	та	програмних	документів,	пов’я-
заних	із	охороною	здоров’я	та	благополуччям.	Мета	цього	-		оцінка	узгодже-
ності	з	визначеними	пріоритетами	в	галузі	охорони	здоров’я	та	оцінка	ступе-
ня	інтеграції	цілей	ЦСР	3+	у	національну	політику	та	її	регулювання.

Важливо	 зазначити,	 що	 процес	 адаптації	 завдань	 та	 індикаторів	 ЦСР	 до	
українського	 контексту	 призвів	 до	 модифікації	 багатьох	 національних	 за-
вдань	та	індикаторів,	які	не	завжди	повністю	співвідносяться	з	глобальними	
ЦСР.	Таким	чином,	хоча	глобальні	та	національні	цілі	-	однакові,	відмінності	
між	завданнями	та	 індикаторами,	включаючи	завдання	ЦСР	3	та	завдання	
пов’язані	з	охороною	здоров’я	інших	ЦСР,	ускладнюють	пряме	порівняння	
національних	та	міжнародних	даних.	Під	час	цього	аналізу	ми	намагалися	
виділити	інформаційні	прогалини	та	можливості	вдосконалення	моніторин-
гу	там,	де	це	було	доречно.

Прогрес	у	виконанні	конкретних	завдань	оцінювався	враховуючи	показни-
ки	з	різних	джерел	даних	для	тріангуляції	тенденцій.	Частота	збору	даних,	
дезагрегація	та	інші	характеристики	звітності	можуть	завадити	готовим	по-
рівнянням,	тому	їх	потрібно	мати	на	увазі	при	оцінці	тенденцій,	визначених	
у	цьому	звіті.

Дані,	використані	для	цього	звіту,	були	взяті	з	останніх	опублікованих	статис-
тичних	даних	станом	на	листопад	2019	року	та	із	глобальних,	регіональних	
та	національних	механізмів	моніторингу.	Джерела	включають	публікації	та	
бази	даних	ВООЗ,	інших	агенцій	та	груп	ООН,	міжнародних	організацій,	на-
ціональних	міністерств	та	наукові	публікації.

Згідно	 зі	 Звітом	про	 світову	 статистку	 охорони	 здоров’я	 2019	року	 (6),	 для	
оцінки	прогресу	щодо	кожного	завдання	ЦСР	було	зібрано	два	типи	статис-
тичних	даних:

•	 первинні	дані,	що	включають	дані,	які	країни	регулярно	повідомляють	
в	рамках	моніторингових	угод	з	міжнародними	організаціями	або	за	до-
помогою	публічних	джерел,	таких	як	дані	національних	переписів	або	
демографічні	та	медичні	дослідження;	та

•	 порівняльні	оцінки,	 де	дані	по	 країнах	 скориговані	 для	порівняння	 із	
середніми	показниками	по	регіонах.

За	можливості	первинним	даним	надавався	пріоритет.

Картографування	діяльності	в	країні,	проведене	ООН	та	іншими	агентства-
ми	 з	питань	розвитку,	 здійснювалося	шляхом	огляду	 спеціалізованої	 літе-
ратури,	інтерв’ю	та	вивчення	стандартних	наборів	даних	(наприклад,	ІНФО	
ООН)	для	оцінки	заходів,	здійснених	для	підтримки	цілей	ЦСР	3+	та	можли-
востей	для	узгодження.	Заходи	також	оцінювались	з	урахуванням	семи	ак-
селераторів,	зазначених	у	ГПД	(4),	для	визначення	можливих	сфер,	де	можна	
досягти	більш	міцної	та	ефективної	співпраці	між	зацікавленими	сторонами	
та	партнерами	з	розвитку.
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2.1 Політичний та соціально-демографічний контекст

Після	розпаду	Радянського	Союзу	 у	 серпні	 1991	року	Україна	проголоси-
ла	незалежність,	а	в	1996	році	була	прийнята	Конституція	України.	Ці	події	
перебудували	політичну	систему	України	в	багатопартійну	та	парламент-
сько-президентську	систему	(де	Прем'єр-міністр	та	Кабінет	Міністрів	діють	
разом	із	Президентом).	За	часи	незалежності	країна	бачила	спірні	вибори	
та	політичні	реформи,	за	часи	яких	також	траплялися	громадянські	завору-
шення,	особливо	під	час	Помаранчевої	революції	2004	року,	протестів	Єв-
ромайдану	2014	року	та	збройного	конфлікту,	що	триває	на	сході	України.

Індекс	людського	розвитку	в	Україні	становив	0,750	у	2018	році,	що	стави-
ло	країну	на	88	місце	із	189	країн	та	територій (7),	а	з	валовим	внутрішнім	
продуктом	(ВВП)	на	душу	населення	у	907	доларів	США	(паритет	купівель-
ної	спроможності	2011	року)	у	2018	році	Україна	вважалася	однією	з	двох	
країн	з	найнижчим	рівнем	доходу	в	Європейському	регіоні	ВООЗ	поряд	з	
Республікою	Молдова	 (8).	Проте,	економічні,	медичні	та	екологічні	показ-
ники,	показники	соціального	захисту	та	інші	показники	соціального	та	ін-
дивідуального	добробуту	протягом	останніх	п'яти	років,	в	основному,	мали	
тенденцію	до	покращення	(Рис.	3)	(8,9).

Рис.	3.	Щорічні	темпи	зростання	ВВП	на	душу	населення	в	Україні	та	у	регіоні.	Дані	за	1988–2017	роки	

Джерело: Global Change Data Lab, 2019 (9).

З	 моменту	 здобуття	 незалежності	 загальна	 чисельність	 населення	 України	
зменшилася	на	7,4	мільйона	з	відносного	максимуму	в	52	мільйони	в	1991	році	
до	44,6	мільйона	у	2018	році,	де	приблизно	70%	проживають	у	містах	(10).1	Київ –		
це	найбільше	місто	України	з	населенням	2,9	мільйона	осіб;	ще	чотири	міста	з	
населенням	понад	1	мільйон	–	це		Дніпро,	Донецьк,	Харків	та	Одеса	(11).	Таке	
зменшення	кількості	населення	головним	чином	є	результатом	високого	рівня	
чистої	міграції	та	відносно	високих	показників	смертності	у	порівнянні	з	наро-
джуваністю	(Таблиця	1)	(10,12).	Міграція	до	сусідніх	країн	є	суттєвим	фактором,	
що	супроводжує	економічну	та	політичну	нестабільність	країни.	Урбанізація	та	

1 Державна служба статистики України оцінила чисельність населення на 1 жовтня 2019 року в 
42 мільйони на основі офіційних реєстрів народжень та смерті (за наявності даних), хоча ці дані не 
включали тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя  (12).
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2.2 Стан здоров’я

З	1991	по	2017	рік	 тривалість	життя	при	народженні	зросла	з	69,3	до	71,8	
років	 (10).	Розбивка	даних	про	смертність	від	усіх	причин	виявила	перева-
жання	передчасної	смерті	чоловіків,	що	призвело	до	більш	ніж	10-річної	різ-
ниці	в	тривалості	життя	при	народженні	та	значно	вищої	смертності	серед	
чоловіків,	ніж	жінок,	починаючи	з	третього	десятиліття	життя.

Українці	продовжують	страждати	від	хвороб,	яким	можна	запобігти,	та	перед-
часної	смерті.	НІЗ,	такі	як	серцево-судинні	захворювання,	рак,	хронічні	респі-
раторні	захворювання	та	діабет	2	типу,	становили	шість	із	десяти	основних	
причин	смерті	з	2007	по	2017	рік	згідно	з	даними	Інституту	метрик	та	оціню-
вання	в	системі	охорони	здоров'я	 (IHME)	 (Рис.	4)	 (13).	За	той	же	період	НІЗ	
та	травми	становили	дев’ять	із	десяти	основних	причин	передчасної	смерті	
(Рис.	5),	а	у	2019	році	84%	усіх	смертей	були	в	наслідок	НІЗ	(14).	Ці	проблеми	зі	
здоров’ям	пов’язані	з	багатьма	попередніми	ризиками,	включаючи	частоту	
інфекційних	захворювань,	відсутність	первинної	та	вторинної	профілактики	

Таблиця	1.	Соціодемографічні	показники	в	Україні,	1980–2017	(вибрані	роки)

1980 1990 2000 2005 2010 2015 2017

Загальна	чисельність	населення	(середина	року,	млн.) 49.97 51.89 49.18 47.11 45.87 45.15 44.83

Населення,	жінки	(%		від	загальної	кількості)	 54.07 53.49 53.45 53.62 53.84 53.74 53.70

Приріст	населення	(середньорічний	%) 0.44 0.23 −1.01 −0.73 −0.40 −0.26 −0.39

Рівень	народжуваності	(приблизний,	на	1000	осіб) 15.15 12.60 7.80 9.00 10.80 10.70 9.40

Коефіцієнт	фертильності	(загалом,	народжень	на	одну	жінку) 1.95 1.84 1.11 1.21 1.44 1.51 1.37

Рівень	смертності	(приблизний,	на	1000	осіб) 11.43 12.10 15.40 16.60 15.20 14.90 14.50

Рис.	4.	10	найпоширеніших	причин	смерті	в	Україні	внаслідок	неінфекційних	захворювань	та	травм.	
Дані	за	2007	та	2017	роки

доступність	засобів	планування	сім'ї	призвели	до	зниження	рівня	народжува-
ності	з	1,8	до	1,4	народжених	дітей	на	жінку	в	період	з	1991	по	2017	рік,	що	част-
ково	може	пояснювати	зниження	приросту	населення.

Джерело: IHME,	2019 (13).

Джерело: Світовий	банк,	2019	(10).
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НІЗ	 та	 їхніх	 факторів	 ризику,	 а	 також	 високий	 рівень	 психічних	 захворю-
вань	 та	 травм.	 Поширеність	 психічних	 розладів	 в	 Україні	 постійно	 пере-
вищувала	 середній	 показник	 за	 Європейським	 регіоном	 ВООЗ	 і	 стано-
вила	 близько	 4%	між	 1990	 і	 2015	роками	 (15).	 Зменшення	НІЗ	 вважається	
одним	 з	 головних	 викликів	 системи	 громадського	 здоров’я	 в	 Україні	 (16).

Інфекційні	 захворювання,	 включаючи	 ВІЛ	 та	 вакцинопрофілактичні	 захво-
рювання,	продовжують	створювати	навантаження	на	систему	охорони	здо-
ров’я.	Показники	передачі	ВІЛ	та	мультирезистентного	туберкульозу	 (ТБ)	в	
Україні	є	одними	з	найвищих	в	Європейському	регіоні	ВООЗ:	у	2018	році	рі-
вень	нових	діагнозів	ВІЛ	досягнув	показника	в	37,7	на	100	000	людей	(17,18).

Покриття	імунізацією	також	впало	(Таблиця	2).	Станом	на	січень	2019	року	в	
Україні	зафіксовано	найнижчий	рівень	охоплення	вакцинацією	усіма	видами	
щеплень	поміж	країн-членів	Європейського	регіону	ВООЗ	(13,15).	Крім	того,	
з	1990	по	2008	рік	рівень	вакцинації	проти	кору	залишався	близько	99%;	од-
нак,	стрімкі	падіння	відбулися	у	2010	році	(56%)	і	зовсім	недавно	–	у	2016	році	
(42%);	приблизно	14%	дітей	в	Україні	залишились	невакцинованими	проти	
кору	в	2017	році	(15).

Рис.	5.	10	найпоширеніших	причин	передчасної	смерті	в	Україні.	Дані	за	2007	та	2017	роки

Джерело: IHME,	2019 (13).

Таблиця	2.	Національні	показники	імунізації	проти	вакцинопрофілактичних	захворювань,	Україна

Вакцини 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2005 2000

BCG 84	 90	 84	 75	 39	 92	 96	 98	

DTP1 92	 87	 65	 42	 59	 52	 99	 99	

DTP3 80	 69	 50	 19	 23	 52	 96	 99	

HepB3 76	 67	 52	 26	 22	 48	 97	 4	

HepB_BD 60	 60	 49	 37	 57	 64	 96	 _	

Hib3 80	 58	 39	 47	 38	 51	 _	 _	

IPV1 83	 92	 43	 75	 59	 _	 _	 _	

MCV1 93	 91	 86	 42	 56	 56	 96	 99	

Інфекційні захворювання, материнські, неонатальні хвороби і розлади харчового походження
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Примітка: BCG,	 для	 TБ;	 DTP1(АКДС1):	 дифтерія,	 правцеві	 анатоксини,	 кашлюк,	 перша	 доза;	 DTP3(АКДС3):	
дифтерія,	правцеві	анатоксини,	кашлюк,	третя	доза;	HepB3:	Гепатит	B,	третя	доза;	HepB_BD:	гепатит	B,	доза	
при	народженні;	Hib3:	Haemophilus	influenzae	типу	b;	IPV1:	інактивована	вакцина	проти	поліомієліту,	перша	
доза;	MCV1:	менінгококова	вакцина,	перша	доза;	MCV2:	менінгококова	вакцина,	друга	доза;	PCV3:	кон’югат	
пневмокока,	третя	доза;	Pol3:	поліомієліт,	третя	доза;	RCV1:	краснуха,	перша	доза;	RotaC:	ротавірус.

Джерело: ВООЗ,	2020 (19).

Вакцини 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2005 2000

MCV2 92	 90	 84	 31	 57	 41	 96	 99	

PCV3 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	

Pol3 78	 71	 48	 56	 51	 57	 95	 99	

RCV1 93	 91	 86	 42	 56	 56	 96	 _	

RotaC _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	 _	

Таблиця 2. (продовження)

Також	з	2014	року	зросла	частота	травм	від	насильства,	оскільки	конфлікт	на	
сході	України	суттєво	вплинув	на	стан	здоров’я	українців.	У	2014	році	Російська	
Федерація	 встановила	 контроль	 над	 Кримською	 автономною	 республікою,	
у	тому	ж	році	спалахнув	збройний	конфлікт	на	сході	України	на	Донбасі.	Це	
призвело	до	переміщення	населення	та	припинення	роботи	критично	важ-
ливих	медичних	та	соціальних	служб.	У	період	з	2014	року	по	вересень	2019	
року	повідомлялося	щонайменше	про	3339	смертей	цивільного	населення	в	
результаті	конфлікту.	До	листопада	2019	року	понад	1,4	мільйона	людей	заре-
єструвались	як	внутрішньо	переміщені	особи	-	наразі	Україна	посідає	дев’яте	
місце	у	світі	за	кількістю	внутрішньо	переміщених	осіб	(ВПО)	(20).

2.3 Оцінка системи охорони здоров’я

Поточні	видатки	на	охорону	здоров’я	України	у	відсотках	до	ВВП	відстають	
від	аналогічних	показників	країн	Європейського	регіону	(Рис.	6).	Попри	те,	
що	з	кінця	90-х	років	вони	помітно	зросли,	частка	видатків	на	охорону	здо-
ров’я,	що	фінансуються	з	внутрішніх	державних	джерел,	зменшувалася	ра-
зом	зі	збільшенням	приватних	та	зовнішніх	джерел	та	витрат	“з	кишені”.	До	
2020	 року	 фінансові	 трансферти	 закладам	 охорони	 здоров’я	 визначались	
відповідно	до	поточного	технічного	потенціалу	та	чисельності	персоналу,	а	
не	за	показниками	ефективності	чи	якості,	що	говорить	про	стійкість	спад-
щини	медичної	системи	Семашко.

Українська	система	охорони	здоров’я	фінансується	із	загальних	податків:	по-
датку	на	прибуток	підприємств,	податку	на	додану	вартість,	акцизного	збору	
та	митного	збору.	Однак,	видатки	“з	кишені”	залишаються	значним	джерелом	
витрат	на	охорону	здоров’я	(48%	від	загальних	витрат	на	охорону	здоров’я	у	
2015	році).	Найбільша	частка	витрат	“з	кишені”	 іде	на	ліки	та	оплату	стаціо-
нарної	допомоги.	Попри	те,	що	Конституція	гарантує	вільний	доступ	до	пакету	
медичних	послуг,	обмежений	розподіл	ресурсів	та	неефективне	використан-
ня	державних	коштів	призвели	до	використання	неформальних	платежів.	По-
передні	механізми	фінансування	охорони	здоров’я	базувались	на	пасивному	
історичному	постатейному	бюджетуванні,	яке	було	зосереджене	на	ресурсах	
(будівлі,	персонал)	і	призвели	до	неефективної	роботи	системи.

У	2014	році	в	Україні,	з	метою	зменшення	нерівності	в	охороні	здоров’я	та	
забезпечення	універсального	охоплення	послугами	охорони	здоров’я,	від-
булася	трансформація	системи	охорони	здоров’я	і	була	прийнята	Національ-
на	стратегія	реформи	охорони	здоров’я.	Кабінет	міністрів	України	затвердив	
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Концепцію	реформи	фінансування	 системи	охорони	 здоров’я	 у	 2016	році,	
а	 парламент	 схвалив	допоміжне	 законодавство	щодо	 сталого	фінансуван-
ня	охорони	здоров’я	для	закладів	та	лікарів,	включаючи	національне	впро-
вадження	реформи	первинної	медичної	допомоги	до	2020	року.	Крім	того,	
затверджене	 законодавство	 дозволило	 розширити	 функції	 фінансового	
нагляду	в	закладах	охорони	здоров’я	та	госпітальних	округах	та	здійснити	
управлінські	реформи.	Це	призвело	до	створення	Національної	служби	охо-
рони	здоров’я	України	(НСЗУ),	мета	якої	є	спрощення	механізмів	укладання	
контрактів	та	оплати	праці	з	постачальниками	медичних	послуг.	Реформи	
охорони	здоров’я	мали	на	меті	по-новому	зосередити	увагу	на	потребах	лю-
дей	та	послугах,	запровадити	нову	політику	об’єднання	та	закупівель,	ввести	
нові	механізми	оплати	для	постачальників	медичних	послуг	та	визначити	
гарантований	пакет	медичних	послуг.

Відповідно	до	цього,	було	введено	пакет	гарантованих	виплат,	який	охоплює	
первинну	медичну	допомогу,	вторинну	медичну	допомогу	(стаціонарну	та	ам-
булаторну),	пологову	допомогу,	реабілітацію,	паліативну	допомогу,	невідклад-
ну	медичну	допомогу	та	фармацевтичне	лікування	найбільш	поширених	НІЗ,	
включаючи	серцево-судинні	захворювання,	астму,	діабет	2	типу	та	рак.

Проте,	нещодавно	прийнята	реформа	охорони	здоров’я	створила	додаткові	
виклики	для	східної	частини	України.	Великий	наплив	ВПО	призводить	до	
виснаження	і	без	того	обмежених	ресурсів,	а	примусове	переміщення	ліка-
рень	зробило	медичне	обладнання	та	приміщення	недоступними	на	окупо-
ваних	територіях.	Більшість	закладів,	що	залишились,	також	повідомляють	
про	зменшення	кількості	персоналу;	медичні	заклади	також	суттєво	недофі-
нансуються,	а	наявні	ресурси	використовуються	неефективно.

Таким	чином,	навіть	фінансово	забезпеченим	пацієнтам	часто	доводиться	звер-
татися	за	медичною	допомогою	за	межами	свого	регіону.	Місцева	влада	та	адміні-
страція	лікарень	на	Донбасі	не	мають	достатніх	знань	щодо	управління	система-
ми	охорони	здоров’я (21).	Це	продовжує	гальмувати	ініційовані	Урядом	реформи	
охорони	здоров’я	та	зусилля	національних	і	міжнародних	стейкхолдерів.

Рис. 6. Загальні витрати на охорону здоров'я у відсотках від ВВП. Дані з 1991 року до року, коли вони збиралися востаннє

Джерело: Європейське регіональне бюро ВООЗ, 2019 (15).

10

8

6

4

2

0

19
8

8

19
9

1

19
9

4

19
9

7

2
0

0
0

2
0

0
3

2
0

0
6

2
0

0
9

2
0

12

2
0

15

Україна Європейський регіон ВООЗ

За
гал

ьн
і в

итр
ати

 на
 ох

ор
он

у з
до

ро
в'я

  (%
 ві

д В
ВП

)



--	12	--

Рис.	7.	Прогрес	ЦСР	в	Україні:	бали	глобального	індексу	та	досягнення	в	ЦСР.	Дані	за	2019	рік

2.4 Можливості та виклики ЦСР

Відповідно	до	Звіту	про	сталий	розвиток	за	2019	рік,	Україна	досягла	знач-
ного	прогресу	в	досягненні	ЦСР	(22).	У	2019	році	Україна	мала	загальний	по-
казник	індексу	72,8,	що	на	3,4%	перевищує	середній	показник	по	регіону,	та	
посіла	41	місце	зі	162	країн	у	світовому	рейтингу	ЦСР	(Рис.	7).	Однак	оцінка,	
що	дається		в	цьому	звіті,	показує,	що,	хоча	у	ЦСР	3	та	деяких	інших	областях	
і	відбуваються	поліпшення,	цього	прогресу	недостатньо	для	досягнення	по-
ставлених	цілей	до	2030	року.

Джерело: Sustainable	Development	Solutions	Network,	2019 (23).

Загалом,	система	охорони	здоров’я	України	продовжує	стикатися	з	п’ятьма	
основними	проблемами,	які	переслідують	її	з	часів	незалежності.	Попри	те,	
що	покращення	відбулись	(особливо	з	2015	року),	зазначені	виклики	все	ще	
потребують	чітких	рішень,	якщо	Україна	хоче	рухатись	далі	у	виконанні	сво-
їх	цілей	Порядку	денного	2030.

• Високі витрати на охорону здоров’я “з кишені”.	Стабільно	високі	ви-
трати	 “з	кишені”	 та	відсутність	запобіжних	заходів	проти	катастрофіч-
них	витрат	на	охорону	здоров’я	найбільше	впливають	на	тих,	хто	має	
гострі	або	серйозні	потреби	в	охороні	здоров’я.

• Неузгоджена політика охорони здоров’я, розподіл ресурсів та управ-

ління.	Бюджетування	та	розподіл	на	основі	ресурсів,	а	також	децентра-
лізоване	управління	охороною	здоров’я	призвели	до	збереження	струк-
тур	 та	 персоналу,	 які	 не	 відповідають	медичним	потребам	місцевого	
населення,	та	призвели	до	фрагментованої	реалізації	політики	охорони	
здоров’я.

• Зниження показників здоров’я, пов’язане з конфліктом. Громадян-
ські	 заворушення	 та	 наслідки	 конфліктів,	що	 негативно	 вплинули	 на	
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систему	охорони	 здоров’я	 та	 економіку,	 завадили	досягнути	 такого	ж	
рівня	покращення	стану	здоров’я	в	Україні,	якого	досягнули	інші	країни	
регіону.	Поліпшення	доступу	до	медичних	послуг	в	межах	та	поза	ліні-
ями	фронту	для	українців,	які	проживають	у	районах,	що	постраждали	
від	конфлікту,	має	надзвичайно	важливе	значення.

• Чиста зовнішня міграція медичних працівників.	Переміщення	медич-
них	працівників	 з	України,	 головним	чином,	в	 сусідні	 країни	 залиши-
ло	значні	прогалини	в	системі	медичних	кадрів.	Ситуація	погіршилася	
внаслідок	початку	конфлікту,	що	також	суттєво	обмежувало	можливості	
Уряду	для	задоволення	законодавчо	встановлених	норм	щодо	обслуго-
вуючого	персоналу	в	певних	районах	обслуговування.

• Погано скоординовані міжгалузеві та міжвідомчі дії в секторі охорони 
здоров’я. Для	усунення	першопричини	великого	тягаря	захворювань,	
як	 інфекційних,	так	і	НІЗ,	а	також	захворюваності	та	смертності,	пов’я-
заних	з	травмами,	потрібні	зусилля	всього	Уряду	та	всього	суспільства.	
Первинна	профілактика	захворюваності	та	смертності	від	найбільш	по-
ширених	причин,	 яким	можна	 запобігти,	 вимагає	 глибокого	розумін-
ня	того,	як	соціальні	детермінанти	здоров’я	призводять	до	прийняття	
поведінкових	факторів	ризику,	таких	як	неправильне	харчування,	не-
правильний	спосіб	життя	та	зловживання	наркотичними	речовинами,	
що	надалі	призводить	до	патофізіологічних	проявів.	Щоб	справді	усу-
нути	корінні	причини	цього	необхідно	між	секторами	та	міністерства-
ми	розробити	та	потім	впроваджувати	програми	для	всього	населення.	
Прийняття	Національного	плану	дій	щодо	запобігання	неінфекційним	
захворюванням,	контролю	та	зміцненню	здоров’я	на	2018	рік (24)	стало	
кроком	у	правильному	напрямку,	але	для	поліпшення	стану	здоров’я	ці	
стратегії	потребують	поширення	на	національному	рівні.
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Уряд	України	визнає	важливість	впровадження	ЦCР	(зокрема	ЦCР	3)	для	за-
безпечення	здоров’я	та	добробуту	для	всіх.	У	національний	порядок	денний	
реформ	закладено	основу	для	включення	охорони	здоров’я	у	процеси	наці-
онального	розвитку,	гуманітарної	допомоги	та	відновлення,	а	також	зафік-
совано	оперативні	дії	на	рівні	країни,	що	підтверджує	відповідальність	за	до-
сягнення	ЦСР,	пов’язаних	з	охороною	здоров’я.	Тримаючи	у	фокусі	потреби	
народу	України,	Уряд	разом	з	ВООЗ	консолідує	зусилля	представників	мініс-
терств,	агенцій	ООН,	інших	партнерів	з	розвитку	та	громадянського	суспіль-
ства	для	вирішення	структурних	проблем	бідності,	нерівності	та	вразливості	
в	країні.	Метою	є	побудова	міцнішої,	більш	стійкої	системи	охорони	здоров’я,	
боротьби	з	інфекційними	захворюваннями	та	НІЗ	та	забезпечення	всеохо-
плюючого	доступу	до	послуг	охорони	здоров’я	для	всіх.	Для	досягнення	цих	
цілей	буде	важливо	забезпечити	злагодженість	між	гуманітарними	програ-
мами,	програмами	відбудови	та	розвитку,	щоб	забезпечити	максимальний	
вплив	у	сферах	стратегічних	пріоритетів,	що	відповідають	показникам	ЦСР	
3,	та	завданням,	пов’язаним	з	охороною	здоров’я	в	інших	ЦСР.

3.1 Дані та моніторинг завдань ЦСР 3

Втіленню	ЦСР	3	буде	сприяти	впровадження	ряду	інших	ЦСР,	включаючи	ЦСР	
1	(подолання	бідності),	ЦСР	5	(гендерна	рівність),	ЦСР	8	(всеохоплююче,	стале	
економічне	зростання),	ЦСР	10	(скорочення	нерівності),	ЦСР	16	(інклюзивні	су-
спільства	для	сталого	розвитку)	та	ЦСР	17	(зміцнення	глобального	партнерства).

Таблиця	 3	 демонструє	 співвідношення	 українських	 завдань	 до	 відповідних	
завдань	глобальних	ЦСР,	а	також	поточний	стан	виконання	глобальних	за-
вдань,	оцінку	якого	було	зроблено	шляхом	аналізу	загальнодоступних	даних.	
Існує	ряд	завдань,	які	мають	подібні	визначення	та	нумерацію	як	на	глобаль-
ному,	так	і	на	рівні	країн	(наприклад,	ЦСР	3.1,	3.2,	3.3	та	3.6);	деякі	відрізняються	
частково	(наприклад,	ЦСР	3.4	та	3.7),	а	деякі	суттєво	відрізняються	або	взагалі	
не	співпадають	(наприклад,	ЦСР	3.5,	3.7,	3.8,	3.9,	3.b).	Для	кращого	звітування,	
збору	даних	та	порівнянню	прогресу	країн	на	міжнародного	рівні	потрібно	
переглянути	та	узгодити	глобальні	та	національні	завдання	та	показники.

Таблиця	3.	Порівняння	національних	та	глобальних	показників	в	рамках	ЦСР	3	в	Україні	та	статус	глобальних	завдань

Національний індикатор Глобальне завдання ЦСР Статус

Зменшення	материнської	
смертності	(3.1))

3.1	До	2030	зменшити	загальний	коефіцієнт	материнської	
смертності	до	менш	ніж	70	на	100	000	живонароджених

Мінімізувати	смертність,	якої	
можна	запобігти,	серед	дітей	до	
5	років	(3.2)

3.2	До	2030	покласти	край	смертності,	якої	можна	запобігти,	
новонароджених	та	дітей	віком	до	5	років,	де	всі	країни	праг-
нуть	зменшити	неонатальну	смертність	як	мінімум	до	12	на	
1000	живонароджених	та	смертність	дітей	у	віці	до	5	років	як	
мінімум	до	25	на	1000	живонароджених

Припинити	епідемії	ВІЛ/СНІДу	і	
туберкульозу	(3.3)

3.3	До	2030	року	припинити	епідемію	СНІДу,	ТБ,	малярії	та	
забутих	тропічних	хвороб	та	боротися	з	гепатитами,	хворо-
бами,	що	передаються	через	воду,	та	іншими	інфекційними	
захворюваннями

Зменшити	передчасну	смерт-
ність	від	НІЗ	(3.4)

Зменшити	на	чверть	перед-
часну	смертність,	у	тому	числі	
шляхом	впровадження	іннова-
ційних	підходів	до	діагностики	
захворювань	(3.5)

3.4	До	2030	року	зменшити	на	третину	передчасну	смертність	
від	НІЗ	за	допомогою	профілактики,	лікування	та	зміцнення	
психічного	здоров'я	та	добробуту

Прогрес у досягненні завдань ЦСР 3 
щодо охорони здоров’я в Україні
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Примітка: зелений	колір	означає	високу	можливість	досягнення	цілі	до	2030	року,	помаранчевий	означає	
потребу	у	подальшому	прискоренні	зусиль	для	досягнення	цілі,	а	червоний,	що	для	досягнення	цілі	потрібні	
значні	зусилля.

Національний індикатор Глобальне завдання ЦСР Статус

Не	зазначена	як	національна	
ціль

3.5	До	2030	року	посилити	профілактику	та	лікування	зловжи-
вання	психоактивними	речовинами,	включаючи	зловживан-
ня	наркотичними	засобами	та	алкоголем

Зменшити	серйозні	травми	та	
смертність	від	дорожньо-тран-
спортних	пригод,	в	тому	числі	
за	допомогою	інноваційних	
практик	реанімації,	лікування	
та	реабілітації	після	дорож-
ньо-транспортних	пригод	(3.6)

3.6	До	2030	року	зменшити	удвічі	кількість	смертей	та	травм	
внаслідок	дорожньо-транспортних	пригод

Не	зазначена	як	національна	
ціль

3.7	До	2030	року	забезпечити	загальний	доступ	до	послуг	з	
охорони	сексуального	та	репродуктивного	здоров’я,	включа-
ючи	планування	сім'ї,	інформацію	та	освіту,	а	також	інтеграцію	
репродуктивного	здоров'я	в	національні	стратегії	та	програми

Забезпечення	всеохоплюючого	
доступу	до	послуг	охорони	здо-
ров’я,	якісної	імунізації	іннова-
ційними	вакцинами	(3.7)

3.8.	Забезпечити	всеохоплюючий	доступ	до	послуг	охорони	
здоров’я,	включно	із	захистом	від	фінансових	ризиків,	доступ	
до	якісних	основних	медичних	послуг	та	доступ	до	безпечних,	
ефективних,	якісних	та	доступних	для	всіх	основних	ліків	та	
вакцин

Не	зазначена	як	національна	
ціль

3.9	До	2030	року	значно	зменшити	кількість	смертей	та	захво-
рювань	від	небезпечних	хімічних	речовин	та	забруднення	
повітря,	води	та	ґрунту

Зменшити	поширеність	куріння	
серед	населення	за	допомогою	
інноваційних	засобів	масової	ін-
формації	для	інформування	про	
негативні	наслідки	куріння	(3.8)

3.a	Посилити	імплементацію	Рамкової	конвенції	ВООЗ	із	бо-
ротьби	проти	тютюну	у	всіх	країнах,	де	необхідно

Не	зазначена	як	національна	
ціль

3.b	Підтримувати	дослідження	та	розробку	вакцин	та	ліків	
від	інфекційних	та	неінфекційних	хвороб,	які	в	першу	чергу	
вражають	країни,	що	розвиваються,	забезпечити	доступ	до	
доступних	основних	ліків	та	вакцин	відповідно	до	Дохій-
ської	декларації	про	Угоду	ТРІПС	та	громадське	здоров’я,	яка	
підтверджує	право	країн,	що	розвиваються,	використовувати	
в	повному	обсязі	положення	Угоди	про	торговельні	аспек-
ти	прав	інтелектуальної	власності	щодо	гнучкості	захисту	
громадського	здоров’я,	і,	зокрема,	забезпечити	доступ	до	ліків	
для	всіх

Реформувати	фінансування	
охорони	здоров’я

3.c	Суттєво	збільшити	фінансування	охорони	здоров’я	та	
найм,	розвиток,	навчання	та	утримання	працівників	охорони	
здоров’я	у	країнах,	що	розвиваються,	особливо	в	найменш	
розвинених	країнах	та	малих	острівних	державах,	що	розви-
ваються

Не	зазначена	як	національна	
ціль

3.d	Посилити	спроможність	усіх	країн,	зокрема	країн,	що	
розвиваються,	щодо	раннього	попередження,	зменшення	
ризиків	та	управління	національними	та	глобальними	ризика-
ми	для	здоров'я

Таблиця	3	(продовження)
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Зниження	 коефіцієнта	 материнської	 смертності	 в	 Україні,	 певною	 мірою,	
пояснюється	постійним	покращенням	якості	та	доступності	допологової	та	
постнатальної	допомоги,	а	також	підвищенням	рівня	виживання	після	пере-
ривання	вагітності	(25, 26).	Частка	пологів,	які	прийняли	медичні	працівники,	
майже	не	змінилася	між	1989	р.	(98,7%)	та	2015	р.	(99,9%);	також	знизились	
показники	післяпологових	кровотеч,	що	є	провідною	причиною	материн-
ської	смертності	у	всьому	світі	 (10).	Однак	через	конфлікт	на	сході	України	
дані,	зібрані	після	2014	року,	є	неповними;	інформація	з	Донецької	та	Луган-
ської	областей	надходила	нерегулярно	та	не	в	повному	обсязі.

Попри	покращення	 коефіцієнта	материнської	 смертності,	 проблеми	все	ж	
залишаються.	У	2018	році	в	містах	було	зафіксовано	на	18%	вищий	коефіці-
єнт	материнської	смертності	у	порівнянні	зі	сільськими	місцевостями	(Мініс-
терство	охорони	здоров’я,	комунікація	за	2019	рік).	Це	може	бути	пов’язано	
зі	значною	кількістю	ВПО	та	триваючим	конфліктом	на	сході	України	(27).

Включення	послуг	з	охорони	материнства	до	програми	медичних	гарантій	
має	значно	покращити	доступ	до	необхідних	послуг	для	вагітних	і	є	важли-
вою	частиною	стратегії	Міністерства	охорони	здоров’я	щодо	затвердження	
пріоритетних	напрямів	розвитку	охорони	здоров’я	на	2020–2022	роки	(28).

Рис.	8.	Кількість	випадків	материнської	смерті	на	100	000	живонароджених,	
максимальна	кількість	випадків	смерті	та	клінічні	дані	за	1980–2015	роки

Джерело: Європейське	регіональне	бюро	ВООЗ;	2020 (15).

3.1.1 Зменшити рівень материнської смертності (ЦСР 3.1)

Коефіцієнт	 материнської	 смертності	 в	 Україні	 ілюструє	 стабільне	
зменшення	в	межах	регіону;	в	Україні	він	зменшився	між	1981	і	2014	
роками	з	41	до	15	смертей	на	100	000	живонароджених	(Рис.	8)	(15).
Більш	пізні	дані	показують,	що	ця	тенденція	зберігалася	на	рівні	

плато	до	2017	року	(19	смертей	на	100	000	живонароджених,	точкова	оцін-
ка),	але	між	2000	 і	2017	роками		також	відзначається	загальне	скорочення	
кількості	смертей	на	46%	 (15).	Цільовий	показник	материнської	смертності	
України	на	2020	рік,	який	становить	11,8,	ще	не	досягнутий.
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3.1.2 Зупинити смертність, якій можна запобігти, новонарод-
жених та дітей віком до 5 років (ЦСР 3.2)
Рівень	смертності	до	5	років	зменшився	з	19	до	9	смертей	на	1000	
живонароджених	між	1990	і	2018	роками,	демонструючи	щорічний	
темп	зниження	на	2,8%	(Рис.	9).	Подібне	зниження	спостерігалось

і	щодо	рівня	смертності	немовлят,	який	зменшився	з	17	смертей	на	1000	жи-
вонароджених	у	1990	році	до	7,5	у	2018	році.	Рівень	смертності	новонарод-
жених	зменшився	з	12	смертей	на	1000	живонароджених	у	1990	році	до	5	у	
2018	році.	Всі	три	криві	в	Україні	демонстрували	зростання	протягом	1990-х	
років	і	повернулись	до	свого	найнижчого	показника	1990-1991	років	лише	в	
1999-2000	роках.	Порівнюючи	показники	України	з	рештою	країн	Європей-
ського	регіону	та	Центральної	Азії,	де	рівень	смертності	до	дітей	віком	до	5	
років	та	смертності	немовлят	у	1990	році	був	на	51-58%	вищим,	ніж	в	Україні,	
значний	річний	темп	скорочення	відбувся	за	обома	показниками,	зрештою	
досягши	майже	однакового	рівня	у	2018	році.	Рівень	неонатальної	 смерт-
ності	продемонстрував	схожу	тенденцію.	Загалом,	ціль	України	на	2020	рік	
щодо	смертності	дітей	до	5	років	на	рівні	8,5	смертей	на	1000	живонародже-
них,	 здається,	 досягнута	 згідно	 з	міжнародними	даними	 (національні	 дані	
свідчать	про	8,3	смертності	на	1000	живонароджених	у	2018	році).

Рис.	9.	Показники	смертності	дітей,	молодших	за	п’ять	років,	немовлят	та	новонароджених	в	Україні	та		
Європі	та	Центральній	Азії	(регіону	ЮНІСЕФ)	–	загальні	показники	

Примітка:	дані	про	загальну	смертність	для	кожної	групи,	отримані	у	Міжвідомчій	групі	оцінок	дитячої	смертності	на	2019	рік.

Джерело: на	основі	даних	зі	Звіту	про	дитячу	смертність	за	2019 (29).

Згідно	з	національною	статистикою	у	2018	році	рівень	смертності	дітей	до	5	
років	був	на	20%	вищим	у	сільській	місцевості	,	ніж	у	міській	(9,5	смертей	на	
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1000	живонароджених	у	сільській	місцевості	у	порівнянні	з	7,8	у	міській	міс-
цевості;	Міністерство	охорони	здоров’я,	зібрані	дані).	Існують	повідомлення	
про	відносну	відсутність	доступу	до	своєчасної	медичної	допомоги.	 І	поки	
єдиного	пояснення	цього	явища	виявити	не	вдалося,	але	є		дані	про	те,	що	у	
сільській	місцевості	України,	у	порівнянні	з	міською,	охоплення	медичними	
послугами	та	своєчасне	направлення	є	менш	поширеними	(30).

З	2000	року	покращення	здоров’я	дітей	зумовлене	головним	чином	політи-
кою	розширення	програм	імунізації	та	доступу	до	допомоги	новонародже-
ним	та	немовлятам.	З	2012	року	Україна	централізувала	закупівлю	товарів,	
пов’язаних	з	вакцинацією,	і	перейшла	на	багаторічний	цикл	закупівлі	та	до-
ставки	вакцин,	щоб	передбачувано	задовольнити	свої	потреби	у	вакцинації	
з	боку	закладів	охорони	здоров’я.	Цьому	сприяли	міжнародні	організації.	Од-
нак,	охоплення	щепленнями	впало	(див.	Таблицю	2),	і	в	січні	2019	року	з	по-
між	країн-членів	Європейського	регіону	ВООЗ	саме	в	Україні	зареєстровано	
найнижчий	рівень	охоплення	вакцинами	серед	усіх	видів	щеплень	(13,15).

Проте,	в	Україні	було	виявлено	110	500	випадків	кору	у	2018	та	2019	роках,	що	
відповідає	57,2%	усіх	випадків,	зареєстрованих	у	Європейському	регіоні	ВООЗ	
за	цей	період.	У	2019	році	захворюваність	досягла	1302,05	випадків	на	мільйон	
населення,	що	в	10	разів	перевищує	рівень	захворюваності	в	регіоні	(19, 30).

В	Україні	збільшувалася	кількість	випадків	захворювань	на	кір.	Хоча	рівень	
вакцинації	з	1990	по	2006	роки	залишався	приблизно	на	рівні	99%,	в	2016	
році	в	Україні	був	один	з	найнижчих	показників	вакцинації	проти	кору	в	Єв-
ропейському	регіоні	ВООЗ	–	31%	проти	95%	у	2008	році.	Внаслідок	виник-
нення	політичної	нестабільності	та	конфлікту	у	2014	році,	дефіциту	вакцини	
проти	кору	та	раніше	неефективних	або	недоставлених	вакцин	у	певних	ра-
йонах,	рівень	вакцинації	впав	значно	нижче	93–95%	порогу	колективного	
імунітету	(31).	Це	спричинило	значний	спалах	кору	в	Україні	–	понад	114	800	
випадків	зареєстровано	з	часу	останнього	спалаху	2017	року.	Хоча	рівень	
захворюваності	 зменшився	 внаслідок	 національної	 кампанії	 з	 вакцинації,	
ще	багато	роботи	потрібно	провести,	щоб	побороти	недовіру	до	вакцин	та	
розвити	підхід	до	вакцинації	протягом	усього	життя	в	Україні.

Для	прискорення	процесу,	було	започатковано	Стратегічний	план	реагуван-
ня	на	надзвичайну	ситуацію	з	кором	в	Європейському	регіоні	ВООЗ	на	період	
з	вересня	2019	року	по	грудень	2020	року.	Він	охопив	кілька	країн,	де	були	ви-
явлені	спалахи	кору,	включаючи	Україну	(32).	План	закликає	до	дій	щодо	збіль-
шення	охоплення	щепленнями	шляхом	адвокації	високого	рівня	за	політичні	
та	фінансові	зобов’язання	щодо	імунізації	проти	кору;	покращеної	взаємодії	
між	медичними	працівниками	та	пацієнтами/опікунами	щодо	виявлення	та	
вирішення	проблем	недовіри	до	вакцин;	заходів	щодо	посилення	прийняття	
та	заохочення	вакцинації	серед	груп	ризику;	використання	інформації	пове-
дінкових	досліджень	для	розуміння	бар’єрів	та	факторів,	що	сприяють	вакци-
нації;	і	розробки	заходів	щодо	збільшення	рівня	вакцинації	(32).

3.1.3 Припинити епідемії ВІЛ/СНІДу, ТБ та інших інфекційних 
захворювань (ЦСР 3.3)

ЦСР	3	охоплює	малярію,	забуті	 тропічні	хвороби,	 гепатити	та	хво-
роби,	що	передаються	через	воду,	а	також	ВІЛ/СНІД	та	туберкульоз.

Рівень	вперше	діагностованого	ВІЛ	постійно	зростав	в	Україні	-	з	14	випадків	на	
100	000	населення	у	2003	році	до	40,8	нових	випадків	на	100	000	населення	у	
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Попри	 цей	 зріст,	 в	 Україні	 є	 ознаки	 стабілізації;	 нещодавно	 запроваджені	
ініціативи	дозволяють	домогтися	прогресу	у	скороченні	передачі	ВІЛ.	Вжи-
ваються	заходи	для	досягнення	цільового	показника	за	кількістю	пацієнтів,	
яким	вперше	діагностовано	ВІЛ	(цільовий	показник,	встановлений	на	2020	
рік,	становить	30,9	на	100	000	населення).	У	червні	2019	року	Кабінет	Міні-
стрів	України	прийняв	постанову	497	щодо	деяких	питань	надання	послуг	
представникам	 груп	підвищеного	ризику	щодо	 інфікування	ВІЛ	 та	 людям,	
які	живуть	 з	ВІЛ.	Це	дозволило	закупити	державні	медичні	послуги	 за	ра-
хунок	 державного	 бюджету	 замість	 донорських	 бюджетів,	 направлених	
на	підтримку	людей,	які	живуть	з	ВІЛ.	Тести	та	скринінги	на	ВІЛ/СНІД	були	
включені	до	гарантованого	пакету	первинної	медичної	допомоги,	а	схеми	
лікування	ВІЛ	були	оптимізовані	у	2018	році,	що	дозволило	охопити	анти-
ретровірусною	терапією	102	432	людини	(у	порівнянні	з	74	780	у	2016	році;	
за	 винятком	 тих,	що	 знаходяться	на	 територіях	непідконтрольних	Уряду).	
Україна	має	найбільшу	програму	замісної	опіоїдної	терапії	у	Східній	Європі	
та	Центральній	Азії	та	є	однією	з	небагатьох	країн	Східної	Європи,	яка	розпо-
чала	закупівлю	послуг	з	профілактики	ВІЛ	за	рахунок	державного	бюджету	
та	запровадила	доконтактну	профілактику	для	людей	з	високим	ризиком	пе-
редачі	ВІЛ.	Крім	того,	надання	послуг	з	профілактики,	контролю	та	лікування	
інфекційних	захворювань	(ВІЛ/СНІД,	ТБ,	гепатити	В	та	С)	було	пріоритетним	
у	рамках	програми	медичних	гарантій.

У	2017	році	Україна	взяла	на	себе	зобов'язання	щодо	прискореного	досягнен-
ня	цілей	ЮНЕЙДС	90-90-90	 і	домоглася	значного	прогресу	у	досягненні	цих	

Рис.	10.	Кількість	нових	випадків	ВІЛ-інфекції	на	100	000	осіб.	Дані	за	1986–2016	роки

Джерело: Європейське	регіональне	бюро	ВООЗ;	2020	(15).
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2018	році	(Рис.	10)	(15,33).	Цей	показник	у	2018	році	був	більш	ніж	удвічі	більшим	
за	 середній	 показник	 для	 Європейського	 регіону	ВООЗ	 (16,2	 випадки	на	 100	
000)	та	другим	за	рівнем	показником	у	регіоні	(33).	Дані	за	2018	рік	показали,	що	
співвідношення	чоловіків	та	жінок	для	всіх	нових	діагнозів	ВІЛ	перевищує	1,5;	
способи	передачі	становили:	72%	через	гетеросексуальний	контакт,	21%	через	
внутрішньовенне	вживання	наркотиків,	3%	через	чоловіків,	які	мають	статеві	
стосунки	з	чоловіками,	і	менше	1%	при	передачі	від	матері	до	дитини	(33).
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У	2018	році	ЮНЕЙДС	звітувала,	що	240	000	людей	живуть	з	ВІЛ;	36%	з	них	
були	жінками.	 Серед	 дітей	 віком	 від	 15	 років	 та	 старше	 52%	лікувались,	 у	
порівнянні	з	понад	95%	дітей	віком	0–14	років,	які	живуть	з	ВІЛ	(34).	Більше	
95%	вагітних	жінок,	які	живуть	з	ВІЛ,	отримали	доступ	до	антиретровірусних	
препаратів	для	 запобігання	передачі	 інфекції	 від	матері	 до	дитини.	Рання	
діагностика	немовлят	(відсоток	ВІЛ-інфікованих	дітей,	яких	тестували	на	ВІЛ	
до	8-тижневого	віку),	становила	65%.	У	2017	році	відсоток	людей,	які	живуть	
з	ВІЛ	та	ТБ,	які	лікувались	від	обох	захворювань,	становив	55,0%,	збільшив-
шись	із	44,9%,	що	відзначалися	у	2015	році	(34).

У	листопаді	2019	року	Уряд	України	затвердив	Національну	стратегію	протидії	
ВІЛ/СНІДу,	туберкульозу	та	вірусним	гепатитам	до	2030	року,	яка	слугуватиме	
керівництвом	щодо	протидії	ВІЛ/СНІДу	як	загрози	громадському	здоров’ю	(35).

Хоча	тягар	туберкульозу	у	всіх	формах	неухильно	знижується	в	Європейсько-
му	регіоні	ВООЗ,	в	Україні	спостерігається	протилежна	тенденція.	З	1980	року	
показник	захворюваності	на	туберкульоз	постійно	перевищує	середній	показ-
ник	по	регіону:	84	випадки	на	100	000	у	2005	році	у	порівнянні	з	42	у	регіоні,	та	
65	випадків	на	100	000	у	2016,	при	середньому	значенні	у	28	(Рис.	12).	Частота	
повідомлень	була	найвищою	у	віці	15–44	років,	і	22,4%	від	загальної	кількості	
ТБ	інфекцій	у	2017	році	припала	на	пацієнтів	із	коінфекцією	ТБ/ВІЛ	(15).	Велике	
занепокоєння	викликає	високий	рівень	поширеності	мультирезистентного	
туберкульозу;	34,9%	у	2017	році,	при	цьому	-	16,6%	хворих	на	туберкульоз	із	
широкою	медикаментозною	стійкістю.	Незадовільні	 результати	лікування,	
з	показниками	невдач	–	7,8%	та	смертності	–	9,5%	(2017	рік),	залишаються	
причинами	для	занепокоєння.

Рис.	11.	Прогрес	України	у	досягненні	цілей	90-90-90

Примітка: цифри в білих квадратах - це очікувані цифри, вони ґрунтуються на цілі 90-90-90; цифри в синіх ква-
дратах – фактично досягнуті цифри; відсотки вказують на відсоткові значення, досягнуті від поточного ці-
льового показника.

Джерело: дані	надані	Центром	громадського	здоров’я	на	1	січня	2019.

Оціночна чисельність ЛЖВ Знають свій статус (зареєстровані) Отримують АРТ Маютьвірусну супресію 
(ВН <1000 копій)

197 683 137 391 102 432 95 262

70%
75%

93%

Показники надані згідно з прогнозом ЮНЕЙДС щодо виконання цілей “90-90-90”

144 111
160 123

177 915

цілей,	збільшивши	кількість	людей,	які	живуть	з	ВІЛ	та	знають	свій	статус,	із	
132	800	(52%)	у	2013	році	до	169	433	(71%)	у	2019	році	(ціль	1),	та	збільшила	
масштаби	надання	цим	людям	антиретровірусної	терапії	з	55	784	(42%)	у	2013	
році	до	122	697	(72%)	у	2019	році	(ціль	2)	(Рис.	11).	Включення	рекомендацій	
ВООЗ	щодо	тестування	та	лікування	ВІЛ	у	національне	законодавство	дозво-
лило	спростити	алгоритм	тестування	на	ВІЛ	та	оптимізувати	схеми	прийому	
антиретровірусних	препаратів,	в	результаті	чого	до	93%	тих,	хто	отримував	
лікування,	досягли	пригнічення	вірусного	навантаження	 (ціль	3).	Втім,	по-
при	значний	прогрес	у	протидії	ВІЛ,	у	2018	році	було	зареєстровано	багато	
нових	ВІЛ-інфекцій;	 30%	 інфікованих	все	ще	не	 знали	про	 свій	ВІЛ-статус.	
Лише	23%	осіб	віком	15–24	років	правильно	визначили	способи	запобігання	
передачі	ВІЛ	статевим	шляхом.
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Ключовими	проблемами,	з	якими	стикається	Україна	у	боротьбі	зі	зростан-
ням	ТБ,	є	обмежене	виявлення	випадків	захворювання,	лабораторна	спро-
можність,	 обмежена	 можливість	 безпосередньо	 спостережуваної	 терапії	
(DOT),	неадекватне	управління	постачанням	протитуберкульозних	препара-
тів	та	надмірна	залежність	від	лікарняного	лікування	та	фінансування	 (36).	
Національний	бюджет	для	боротьби	з	туберкульозом	зменшився	з	75	млн	
дол.	США	у	2015	році	до	60	млн	дол.	США	у	2019	році;	рекомендовано	підви-
щити	пріоритетність	фінансування	боротьби	з	постійно	високими	показни-
ками	захворюваності	на	ТБ	(37).	Однак	фінансування	діяльності	з	боротьби	з	
ТБ	залишається	компетенцією	обласних	департаментів	охорони	здоров’я,	і,	
отже,	зобов’язання	та	спроможності	різняться	в	залежності	від	області.

Триває	переорієнтація	підходу	України	до	лікування	туберкульозу	на	комп-
лексну	модель	ведення	захворювань.	У	2017	році	було	запроваджено	підви-
щену	стандартизацію	протоколів	клінічного	лікування,	а	закупівля	ліків	для	
лікування	ТБ	повністю	фінансується	з	останнього	затвердженого	державно-
го	бюджету.	 Зареєстровано	нові	 схеми	прийому	препаратів	 для	лікування	
пацієнтів	з	мультирезистентним	туберкульозом	та	для	раннього	виявлення	
туберкульозу,	 включаючи	 мультирезистентний	 туберкульоз;	 71	 сучасний	
апарат	GeneXpert	був	поставлений	у	2018–2019	роках	до	66	закладів	охоро-
ни	здоров’я	для	діагностики	туберкульозу	протягом	2–4	годин.

У	період	з	1991	по	2005	рік	стандартизований	за	віком	рівень	смертності	від	
вірусних	гепатитів	в	Україні	залишався	між	0,14	і	0,59	смертельними	випад-
ками	на	100	000,	що	стабільно	нижче	середнього	показника	для	Європей-
ського	регіону	ВООЗ	(Рис.	13) (15).	 Інші	оцінки	показують	сплеск	між	2013	і	
2015	роками	з	34%	смертності	(0,29-0,39	смертей	на	100	000)	(38).	Починаючи	
з	1995	року,	чоловіки	вмирають	від	 гепатиту	 (усі	підтипи)	більш	ніж	удвічі	
частіше,	ніж	жінки	в	Україні	(39).

Рис.	12.	Кількість	випадків	туберкульозу	на	100	000	осіб.	Дані	за	1980–2016	роки	

Джерело: Європейське	регіональне	бюро	ВООЗ;	2020 (15).
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Результати	нещодавнього	аналізу	заходів	боротьби	проти	вірусного	гепатиту	
в	Україні	виявили	три	основні	сфери,	що	потребують	вдосконалення	(40,41).	
По-перше,	виявлено,	що	управління	зусиллями	з	реагування	є	фрагменто-
ваним.	Міністерство	охорони	здоров’я	не	має	чітких	повноважень	з	управ-
ління	протоколами	 та	 закупівлями	на	всіх	рівнях	для	реагування	на	 гепа-
тит;	також	необхідна	вдосконалена	координація	між	послугами	тестування,	
лікування	 та	 послугами,	що	надаються	 сектору	 охорони	 здоров’я	 різними	
зацікавленими	 сторонами.	 По-друге,	 необхідно	 вдосконалити	 механізми	
нагляду	для	 забезпечення	 збору	більшої	 кількості	 стратегічних	даних,	ніж	
доступно	зараз,	що	дозволить	виявити	спалахи.	Наприклад,	з	кінця	2000-х	
років	для	когорт	вакцинованих	дітей	не	проводилось	жодного	національно	
репрезентативного	серологічного	обстеження	щодо	поверхневого	антиге-
ну	вірусу	гепатиту	В	(вказує	на	зараження	гепатитом	В).	По-третє,	заходи	з	
вакцинації	та	профілактики	потрібно	масштабувати.	Хоча	охоплення	вакци-
ною	проти	гепатиту	В	покращилося	з	часу	падіння	до	22–26%	у	період	між	
2015	і	2016	роками	(рівень	охоплення	третьою	дозою),	труднощі	в	ланцюгах	
поставок,	недовіра	до	вакцини	та	недостатня	підготовка	медичних	кадрів	є	
деякими	зі	складних	питань,	які	призвели	до	недостатнього	рівня	вакцина-
ції.	Крім	того,	зафіксовано	недостатнє	дотримання	та	стандартизація	заходів	
з	профілактики	та	контролю	інфекцій.

3.1.4 Зменшити смертність від НІЗ (ЦСР 3.4)

НІЗ	є	головними	причинами	передчасної	смерті	в	Україні,	а	вплив	
таких	факторів	ризику,	як	вживання	тютюну	та	зловживання	алкого-
лем,	є	загальним	явищем.	Загалом	на	НІЗ	припадає	шість	із	десяти	
основних	причин	смерті,	9	із	10	основних	причин	передчасної	смер-
ті	з	2007	по	2017	рік	(див.	Рис.	4	і	5)	та	84%	усіх	річних	смертей	(42).	

В	Україні	протягом	кількох	десятиліть	тягар	основних	НІЗ	(серцево-судинних	
захворювань,	раку,	діабету	2	типу	та	хронічних	респіраторних	захворювань)	
залишався	 вище	 аніж	 середній	 показник	 у	 Європейському	 регіоні	 ВООЗ,	
хоча	цей	показник	зменшився	з	відносного	піку	у	2005	році	–	867	смертей	
на	100	000	населення	до	мінімуму	в	617	смертей	на	100	000	у	2016	році.	За	

Рис.	13.	Стандартизований	за	віком	коефіцієнт	смертності	від	вірусних	гепатитів	на	100	000	осіб.	Дані	за	1991	–	2015	роки	

Джерело: Європейське	регіональне	бюро	ВООЗ;	2020 (15).
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даними	ВООЗ,	рак	спричинив	30,4%	усіх	передчасних	смертей,	пов’язаних	з	
НІЗ.	Найпоширенішими	видами	раку	були	колоректальний	(13,1%),	молоч-
ної	залози	(11,2%)	та	легенів	(9,9%)	(43).	Рак	легенів	та	колоректальний	рак	
відповідають	за	15,6%	та	14%	смертей	відповідно;	слідом	за	ними	ідуть	рак	
шлунка	(8,5%)	та	молочної	залози	(8,4%)		(Fig.	14).

Рівень	 захворюваності	 та	 смертності	 для	більшості	НІЗ	 тісно	пов'язаний	 з	
високим	рівнем	поширеності	в	Україні	споживання	алкоголю	та	тютюну,	на	
додаток	до	глобальних	тенденцій	зменшення	фізичної	активності	та	нездо-
рового	харчування.	На	момент	написання	звіту	Україна	ще	не	мала	репре-
зентативних	даних	з	основних	факторів	ризику	НІЗ	на	національному	рівні.	
Відсутність	даних	заважає	як	прийняттю	обґрунтованих	рішень,	так	і	розро-
бленню	індивідуальних	заходів	для	поліпшення	ситуації.

Проте	в	останні	роки	заходи	державної	політики	та	нагляду	сприяли	змен-
шенню	 захворюваності	 на	НІЗ.	 У	 квітні	 2017	 року	 було	 запущено	Програ-
му	доступних	ліків.	Це	дозволило	пацієнтам	з	діагнозом	серцево-судинних	
захворювань,	діабету	2	 типу	або	бронхіальної	астми	отримувати	ліки	без-
коштовно	або	за	доступну	ціну.	Національний	план	дій	щодо	запобігання,	
контролю	неінфекційних	захворювань	та	зміцненню	здоров’я	був	прийня-
тий	у	2018	році	 (24),	а	у	2019	році	розпочався	поетапний	підхід	до	нагляду	
(STEPS,	 стандартизований	метод	 збору,	 аналізу	 та	 розповсюдження	 даних	
про	НІЗ	та	фактори	ризику).

Ці	зусилля	зі	зменшення	поширеності	НІЗ	в	Україні	мали	позитивні	резуль-
тати.	Серед	жінок	у	віці	30–59	років	відмічається	досягнутий	прогрес	у	змен-
шенні	 смертності	від	НІЗ:	 у	2018	році	було	досягнуто	цільового	показника	

Примітка: Захворюваність на рак вираховується як відсоток усіх випадків раку з відповідни-
ми відсотками смертності.

Джерело: ВООЗ,	2019 (43).

Грудей 11.2% 8.4%

Сечового міхура 3.4% 2.5%

Шийки матки 3.4% 2.5%

Колоректальний 13.1% 14.0%

Тіла матки 5.5% 2.5%

Нирки 3.9% 2.5%

Легенів 9.9% 15.6%

Підшлункової залози 3.7% 6.0%

Простати 6.5% 5.1%

Шлунку 5.5% 8.5%

Рівень смертностіВідсоток серед усіх видів раку

Рис.	14.	Найбільш	розповсюджені	в	Україні	види	раку.	Дані	за	2018	рік
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щодо	 зменшення	 кількості	 смертей	від	цереброваскулярних	 захворювань	
(25,5	смертей	на	100	000	жінок);	кількість	смертей	від	раку	молочної	залози	
зменшилась,	досягнувши	24,0	смертей	на	100	000	жінок	у	цій	віковій	групі;	
а	кількість	смертей	від	раку	шийки	матки	зменшилась	до	11,5	смертей	на	
100	000	жінок	цієї	вікової	групи	(ціль	становила	10,1;	МОЗ	України,	особисте	
спілкування,	2019	рік).

Проте,	 пильнішу	 увагу	 потрібно	 приділяти	 здоров’ю	 чоловіків	 та	 жінок	 зі	
сільської	місцевості,	оскільки	в	сільській	місцевості	ймовірність	передчасної	
смертності	-	вища,	причому	серед	усіх	груп	саме	чоловіки,	що	проживають	у	
сільській	місцевості,	мають	найбільшу	ймовірність	передчасної	смертності.	
В	цілому,	ймовірність	передчасної	смертності	для	чоловіків	у	двоє	вища,	ніж	
для	жінок,	а,	отже,	подальші	гендерні	заходи	у	боротьбі	з	НІЗ	допомогли	б	
зменшити	розрив	у	тривалості	життя	чоловіків	та	жінок.

Попри	те,	що	Україна	є	однією	з	шести	країн	регіону,	що	мають	самостійну	
політику	щодо	охорони	психічного	здоров’я,	країні	необхідний	значний	про-
грес	у	масштабуванні	служб	психічного	здоров’я	та	вдосконаленні	догляду	
за	пацієнтами	з	порушеннями	психічного	здоров’я	на	всіх	рівнях.	Забезпе-
чення	таких	закладів	кадрами	є	серйозною	проблемою:	Україна	має	друге	
найменше	число	працівників	психічного	здоров’я	в	Європейському	регіоні	
ВООЗ	(9,0	працівників	на	100	000	населення)	(44).	Роки	соціально-економіч-
них	труднощів	та	періоди	політичної	нестабільності	призвели	до	ще	більшо-
го	зменшення	ресурсів	на	охорону	психічного	здоров’я,	що	своєю	чергою	
вплинуло	на	доступність	послуг	та	можливість	звернення,	а	також	на	заходи	
зі	зміцнення	та	профілактики.

Конфлікт	на	сході	України	також	згубно	позначився	на	психічному	здоров’ї	
багатьох	людей.	Повідомляється	про	великий	розрив	у	лікуванні	психічно-
го	здоров’я	та	психосоціальної	підтримки	серед	ВПО	в	Україні,	що	створює	
потребу	в	масштабній,	комплексній	та	ґрунтованій	на	травмах	відповіді	на	
охорону	психічного	здоров’я	та	психосоціальну	підтримку,	а	також	загальне	
зміцнення	системи	охорони	здоров’я (45).

Однак,	у	2017	році	було	схвалено	Концепцію	розвитку	охорони	психічного	
здоров’я	в	Україні	до	2030	року	(46)	та	розроблено	План	дій	щодо	охорони	
психічного	 здоров’я.	 Ці	 зобов’язання	 уможливили	 підтримку	 розгортанню	
служб	охорони	психічного	здоров’я	на	базі	громади,	підвищення	кваліфіка-
ції	та	ліцензування	медичних	працівників	для	вирішення	питань	психічно-
го	здоров’я,	а	також	децентралізації	управління	та	ресурсів	у	сфері	охорони	
психічного	здоров’я	(47).

Посилити профілактику та лікування зловживання нарко-
тичними речовинами (ЦСР 3.5)

В	Україні	стандартизований	рівень	смертності	від	вживання	психо-
активних	речовин	(включаючи	алкоголь	та	наркотичні	речовини)	
досяг	максимуму	в	1995	році	–	6,23	смертей	на	100	000	населення;	

до	2015	року	він	впав	до	1,69,	що	було	нижче	середнього	показника	для	Єв-
ропейського	регіону	ВООЗ	(Рис.	15)	 (15).	В	Україні	глобальні	оцінки	перед-
часної	смерті	від	незаконного	вживання	наркотиків	в	середньому	залиша-
лись	відносно	незмінними	між	1999	і	2017	роками	–	57%	для	осіб	у	віці	15–49	
років	та	33%	для	осіб	віком	50–69	років	(Рис.	16).
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У	2013	році	Уряд	України	ухвалив	Стратегію	державної	політики	щодо	нарко-
тиків	на	період	до	2020	року	(49),	яка	окреслила	гуманістичний,	орієнтований	
на	людей	підхід	держави	та	суспільства	до	вирішення	проблем,	пов’язаних	
з	наркотиками	в	Україні.	Стратегія	була	зосереджена	на	розробці	та	засто-
суванні	доказових	методів	зменшення	шкоди,	профілактики,	лікування,	ре-
абілітації	та	реінтеграції	людей,	що	вживають	наркотики,	а	також	запобіган-
ні	негативним	наслідкам	вживання	наркотиків	для	здоров’я	та	суспільства.	
Стратегія	також	наголосила	на	необхідності	посилення	міжнародної	співп-
раці,	розвитку	досліджень	та	наукової	підтримки	для	розробки	та	реалізації	
політики	щодо	наркотиків	в	Україні.	В	результаті	реалізації	Стратегії,	країна	
також	переключила	свою	увагу	на	лікування	та	відновлення,	визнаючи,	що	
для	досягнення	та	підтримання	життя,	вільного	від	наркотиків,	необхідна	по-
тужна	багатоагентська	співпраця.	

Рис.	15.	Стандартизований	за	віком	коефіцієнт	смертності,	пов’язаної	зі	вживанням	психоактивних	речовин.	
Дані	за	1987–2015	роки

Джерело: Європейське	регіональне	бюро	ВООЗ;	2020 (15).
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Рис.	16.	Передчасна	смерть	від	незаконного	вживання	наркотиків	за	віковими	групами.	Дані	за	1990	–	2017	роки

Джерело: Ritchie	&	Roser,	2018 (48).
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Рис.	17.	Дорожньо-транспортні	пригоди,	що	спричинили	травми.	
Дані	з	1985	року	до	року,	коли	вони	збиралися	востаннє

Джерело: Європейське	регіональне	бюро	ВООЗ;	2020 (15).

400

300

200

100

0

19
8

6

19
8

8

19
9

0

19
9

2

19
9

4

19
9

6

19
9

8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

10

2
0

12

2
0

14

2
0

16

Україна Європейський регіон ВООЗ

Кіл
ьк

іст
ь Д

ТП
 на

 10
0 0

00
 на

се
ле

нн
я 

Поточна	Стратегія	має	збалансований	та	інтегрований	підхід,	спрямований	
на	зменшення	як	попиту,	так	і	пропозиції;	вона	визначає	лікувальні	та	про-
філактичні	заходи	як	пріоритетні	та	встановлює	розумний	баланс	між	кон-
трольним	та	ліцензійним	компонентами	контролю	за	наркотиками.	Пов’я-
заний	План	дій	на	2019–2020	роки	був	затверджений	Урядом	у	лютому	2019	
року	і	в	даний	час	виконується	(50).

3.1.Зменшити кількість смертей та травм внаслідок дорож-
ньо-транспортних пригод (ЦСР 3.6)

ЦСР	3.6	є	нетиповою	серед	завдань	ЦСР,	оскільки	дата	досягнення	
встановлена	на	2020,	а	не	на	2030	рік;	ціль	зменшення	вдвічі	до	
2020	року	загальної	кількості	смертей	від	дорожньо-транспортних	

пригод	 з	рівнів	2010	року	була	встановлена	 за	 узгодження	 з	Десятиліттям	
дій	ООН	з	безпеки	дорожнього	руху	 (2011–2020)	 (51).	У	порівнянні	 з	регіо-
нальними	та	попередніми	національними	даними,	Україна	зберегла	низьку	
кількість	смертей	та	травм	внаслідок	дорожньо-транспортних	пригод,	але	не	
суттєво	знизила	їхній	рівень,	особливо	з	2010	року	(Рис.	17)	(15).

У	2015	році	в	Україні	відбувся	71	нещасний	випадок	на	100	000	населення,	
який	спричинив	травми,	що	становило	менше	третини	середнього	показника	
для	Європейського	регіону	ВООЗ	(239)	(Рис.	17)	(15).	Оцінки	загальної	смертно-
сті	від	дорожньо-транспортних	пригод	зменшились	на	45%	в	Україні	між	1990	
і	2017	роками	(12	185	смертей	у	1990	році	проти	6681	у	2017	році)	(52).

Згідно	з	міжнародними	оцінками,	у	період	з	2000	по	2016	рік	середня	кіль-
кість	аварій	з	травмами	становить	80	на	100	000	населення,	припускаючи,	
що	додаткові	покращення	дозволять	досягти	цілі	 -	70	аварій.	Національна	
статистика	показує,	що	ціль	щодо	зменшення	кількості	 смертей	внаслідок	
дорожньо-транспортних	пригод	була	досягнута	у	2018	році	(10,5	смертей	на	
100	000	населення	при	цілі	11,0).

14	жовтня	2019	року	було	прийняте	законодавство	щодо	управління	безпе-
кою	автомобільних	доріг,	яке	передбачало	проведення	аудиту	безпеки	на	
міських	та	сільських	дорогах	загального	користування	 (53).	Завдяки	цьому	



--	28	--

Україна	стала	першою	пострадянською	країною,	яка	включила	у	своє	зако-
нодавство	 Директиву	 2008/96/EU	 (54)	 про	 управління	 безпекою	 дорожньої	
інфраструктури.	Крім	того,	пізніше	в	жовтні	2019	року	було	прийнято	закон,	
що	 встановлює	 відповідальність	 за	 невикористання	 дитячих	 крісел	 (Закон	
про	 внесення	 змін	 до	 Кодексу	 про	 адміністративні	 правопорушення	щодо	
встановлення	відповідальності	за	порушення	правил	перевезення	дітей)	(55).	
Разом	 із	 цими	 правовими	 ініціативами	 існують	 також	 інфраструктурні	 рі-
шення	для	зменшення	ризику	дорожньо-транспортних	пригод,	такі	як	ство-
рення	кільцевих	перехресть	та	острівців	безпеки.

У	2019	році	в	п’яти	областях	та	у	місті	Києві	було	розпочато	пілотний	проєкт	
з	реформування	медицини	надзвичайних	ситуацій	та	катастроф,	з	подаль-
шим	запланованим	розширенням	в	наступному	році	на	всі	області.	Метою	
проєкту	було	зменшити	рівень	смертності	та	 інвалідності	серед	населення	
внаслідок	надзвичайних	 ситуацій,	 включаючи	дорожньо-транспортні	 при-
годи.	Надання	невідкладної	допомоги	(від	догоспітальної	до	госпітальної	не-
відкладної	допомоги)	 також	офіційно	було	визначено	пріоритетом	у	плані	
Міністерства	 охорони	 здоров’я	 на	 2020–2022	роки	щодо	пріоритетних	на-
прямів	розвитку	охорони	здоров’я.

3.1.7 Забезпечити загальний доступ до послуг з охорони сек-
суального та репродуктивного здоров’я (ЦСР 3.7)

Послуги	з	охорони	сексуального	та	репродуктивного	здоров’я	в	
рамках	ЦСР	3.7	включають	планування	сім'ї,	інформацію	та	осві-
ту,	 а	 також	 інтеграцію	 репродуктивного	 здоров’я	 в	 національні	

стратегії	та	програми.

Міжнародна	звітність	щодо	показників,	пов’язаних	із	ЦСР	3.7,	в	Україні	має	
епізодичний	 характер,	 причому	найновіші	 наявні	 дані	 датуються	 аж	 2012	
роком.	Бачимо	такі	показники:	попит	на	планування	сім’ї	 задоволений	су-
часними	методами	(68%);	незадоволена	потреба	в	контрацепції	серед	заміж-
ніх	жінок	репродуктивного	віку	 (4,9%);	 та	 використання	будь-яких	методів	
контрацепції	у	жінок	у	віці	15–49	років	(65,4%).	Згідно	з	останніми	оцінками	
IHME,	частка	жінок	репродуктивного	віку	 (15–49	років),	 які	 задовольняють	
свою	потребу	в	плануванні	сім’ї	сучасними	методами	контрацепції,	свідчать	
про	явне	зростання	з	58,5%	у	1999	році	до		66,8%	у	2017	році	(Рис.	18) (56).

Рис.	18.	Частка	жінок	репродуктивного	віку	(15-49	років),	яка	використовує	сучасні	методи	контрацепції	для	
планування	сім’ї	в	Україні.	Дані	за	1990-2017	рік	з	прогнозом	до	2030	року 

Джерело: IHME,	2019 (56).
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2 Індекс доступності та якості охорони здоров’я надає узагальнені показники для певної місцевості 
на основі стандартизованих за ризиком показників смертності або співвідношення смертності 
та захворюваності від причин, які за наявності якісної медичної допомоги не повинні спричинити 
смерть (також відому як запобіжна смертність).

Рис.	19.	Коефіцієнт	підліткової	народжуваності	(кількість	новонароджених	на	1000	жінок	у	віці	15-19	років)	

Дані	за	1960-2016	роки	

Джерело: Світовий	банк,	2018 (10).

Хоча	 послуги	 з	 питань	 сексуального	 та	 репродуктивного	 здоров’я	 широко	
доступні	в	Україні,	значні	коливання	їхньої	доступності	та	якості	призводять	
до	нерівномірного	розподілу	користі	для	здоров’я	підлітків.	Рівень	народжу-
ваності	серед	підлітків	зменшився	вдвічі	за	десятиліття	після	проголошення	
незалежності	–	з	58,8	народжених	на	1000	жінок	у	1991	році	до	29,3	у	2002	році;	
у	2017	році	він	ще	більше	зменшився	та	досяг	рівня	23,7	(Рис.	19)	(10).	Попри	
ці	покращення,	рівень	народжуваності	серед	підлітків	залишається	високим	
за	регіональними	стандартами,	і	з	2015	року	серед	людей	у	віці	до	19	років	
спостерігається	постійне	зростання	кількості	інфекцій,	що	передаються	ста-
тевим	шляхом	(57).	Ці	показники	гірші	для	тих	молодих	людей,	які	не	навча-
ються	в	школі,	не	працюють	або	живуть	з	інвалідністю.

3.1.8 Забезпечити всеохоплюючий доступ до послуг охорони 
здоров’я, включаючи захист від фінансових ризиків та до-
ступ до якісних основних медичних послуг (ЦСР 3.8)

Якщо	говорити	з	точки	зору	ефективності,	то	всеохоплюючий	доступ	
до	послуг	охорони	здоров’я	означає	здатність	країни	забезпечити	всім	людям	до-
ступ	до	необхідних	медичних	послуг	достатньої	якості	(включаючи	профілактику,	
зміцнення,	лікування,	реабілітацію	та	паліативну	допомогу),	а	також	гарантувати,	
що	використання	цих	послуг	не	спричинить	користувачу		фінансові	труднощі.

Індекс	доступу	та	якості	медичної	допомоги2	в	Україні	продемонстрував	се-
реднє	покращення	доступу	 та	якості	на	1%	на	рік	 у	період	з	2000	по	2016	
рік,	 досягнувши	74,6	 у	 2016	році	 (13).	 Україна	віддзеркалила	регіональний	
прогрес	 покращення	 запобіжної	 смертності	 (58).	 Показник	 індексу	 72,7	 у	
2015	році	відставав	від	показників	західної	та	центральної	Європи,	але	був	
у	межах	похибки	серед	східноєвропейських	країн	(Рис.	20)	 (59).	На	жаль,	ці	
дані	не	враховують	ймовірного	спаду,	що	стався	після	2014	року;	для	цього	
індекс	охоплення	послугами	UHC	надає	додаткову	інформацію	(Рис.21).
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Індекс	 охоплення	послугами	UHC3	 є	 показником	охоплення	на	 основі	 14	
індикаторів.	Оцінки	IHME	демонструють	падіння	після	1991	року	з	подаль-
шим	відновленням	у	1998	році	до	рівнів,	що	існували	до	незалежності.	Що-
річне	зростання	було	зафіксовано	до	2014	року	 (індекс,	75,3),	 коли	стрім-
ке	 падіння	 збіглося	 з	 політичною	 нестабільністю	 та	 початком	 конфлікту	
на	 сході	 України;	 у	 2015	році	 значення	 індексу	було	 знижено	до	67,7,	 це	
значення	близьке	до	показників,	що	були	зафіксовані	десятиліттям	раніше	
(66,8	у	2003	р.)	(60).	Попри	те,	що	після	2015	року	спостерігається	тенденція	
до	зростання	індексу,	прогнози	не	обіцяють	до	2026	року	повернення	по-
казників	до	рівня	2014	року	(56).

Рис.	20.	Індекс	доступності	та	якості	медичної	допомоги	в	Україні	та	регіоні.	Дані	за	1990–2015	роки

Джерело: Global	Change	Data	Lab,	2019 (59).

Рис.	21.	Охоплення	основними	медичними	послугами	в	Україні	(відповідно	до	індексу	охоплення	послугами	УПОЗ)

Джерело:	IHME,	2019 (56).

3 Середній рівень охоплення основними послугами серед населення в цілому та найбільш незахищено-

го населення на основі 14 індикаторів з використанням даних, згрупованих за чотирма компонента-

ми охоплення послугами: (i) репродуктивне здоров’я, здоров’я матері, новонародженого та дитини; 
(ii) інфекційні захворювання; (iii) НІЗ; та (iv) пропускна спроможність та доступ. Індекс використовує 
шкалу від 0 до 100, і значення обчислюються як середнє геометричне для показників індикатора.
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Примітка: R2 -	це	коефіцієнт	детермінації;	дані	щодо	виплат	“з	кишені”	та	катастрофічних	витрат	за	той	самий	
рік	для	кожної	країни-члена.
Джерело: Горошко	та	інші,	2018 (60).

Рис.	23.	Кількість	випадків	катастрофічних	витрат	на	медичні	послуги	в	обраних	європейських	країнах	
та	частка	таких	виплат,	що	була	зроблена	із	“кишені”.	Дані	за	останній	рік	

Рис.	22.	Частка	домогосподарств	з	катастрофічними	витратами,	що	були	зроблені	із	“кишені”

Джерело: Горошко	та	інші,	2018 (60).

Зниження	охоплення	послугами	пов’язане	з	доступом	до	охорони	здоров’я	
та	доступністю	медичної	допомоги.	З	початку	2000-х	років	система	охорони	
здоров’я	 України	 страждала	 від	 недофінансування	 та	 економічного	 спаду,	
що	призвів	до	високих	рівнів	виплат	“з	кишені”.	У	період	між	2010	і	2015	ро-
ками	частка	домогосподарств	зі	збіднюючими	витратами	“з	кишені”	зросла	з	
7,6%	до	9,0%,	тоді	як	частка	з	катастрофічними	виплатами	“з	кишені”	зросла	
з	11,5%	до	14,5%	(Рис.	22) (60).	Україна	ввійшла	до	трійки	держав-членів	Регі-
ону	з	найвищим	відсотком	захворюваності	з	катастрофічними	витратами	у	
2015	році	та	є	серед	чотирьох	країн	із	найбільшими	виплатами	“з	кишені”,	
які	складають	частку	загальних	витрат	на	охорону	здоров’я	(Рис.	23).	Націо-
нальні	дані,	що	відстежують	частку	населення	у	загальних	витратах	на	охо-
рону	здоров’я,	показали	коливання	від	47,5%	до	52,3%	від	загальних	витрат	
на	охорону	здоров’я	між	2015	і	2017	роками,	при	цьому	цільовий	показник	
на	2020	рік	у	40,0%	навряд	чи	буде	досягнутий	з	огляду	на	поточні	тенденції.

Історія	 низьких	 державних	 витрат	 на	 охорону	 здоров’я,	 фрагментований	
розподіл	фінансування	та	ресурсів	на	охорону	здоров’я	та	культура	нефор-
мальних	виплат	укріпили	систему,	коли	приватні	виплати	компенсують	дер-
жавне	фінансування	охорони	здоров’я	та	дефіцит	ресурсів,	попри	те,	що	за-
конодавство	вимагає,	щоб	в	закладі	медичної	допомоги	державні	послуги	з	
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охорони	здоров’я	були	безкоштовними.	Програма	трансформації	охорони	
здоров’я	в	Україні	визнала	ці	недоліки	та	визначила	реформу	фінансування	
охорони	здоров’я	однією	з	головних	цілей;	це	привело	до	нової	національ-
ної	програми	фінансування	охорони	здоров’я,	централізованих	закупівель	
та	ініціативи	для	первинної	та	спеціалізованої	медичної	допомоги.

У	листопаді	2016	року	Уряд	України	ініціював	значну	трансформацію	систе-
ми	охорони	здоров’я	та	затвердив	Концепцію	реформування	фінансування	
охорони	здоров’я.	Майже	через	рік	у	жовтні	2017	року	парламент	України	
прийняв	Закон	про	державні	фінансові	гарантії	медичного	обслуговування	
населення	 (61),	який	визначив	нові	принципи	фінансування	медичних	по-
слуг.	Зокрема,	реформа	охорони	здоров’я	передбачала	поділ	функцій	замов-
ника	 та	 постачальника,	 запровадження	 програми	 медичних	 гарантій	 для	
населення,	запровадження	нових	методів	оплати	медичних	послуг	та	новий	
підхід	до	збору	медичних	даних.

НСЗУ	було	започатковано	у	2018	році	як	єдиного	національного	покупця	по-
слуг;	з	квітня	2020	року	Служба	уклала	угоди	з	1546	державними	та	приватни-
ми	закладами	охорони	здоров’я	та	самозайнятими	терапевтами	для	надання	
первинної	медичної	допомоги	та	1645	державними	та	приватними	закладами	
на	надання	вторинної	медичної	допомоги	(62).	Пацієнти	можуть	обирати	на-
давачів	медичних	послуг	незалежно	від	форми	власності;	НСЗУ	фінансує	га-
рантований	державою	пакет	послуг,	що	включає	первинну	медичну	допомо-
гу,	невідкладну	медичну	допомогу,	вторинну	медичну	допомогу	(стаціонарну	
та	амбулаторну),	реабілітацію,	паліативну	допомогу	та	діагностику.	Крім	того,	
ліки,	пов’язані	з	найпоширенішими	хронічними	захворюваннями,	включаю-
чи	серцево-судинні,	астму	та	діабет	2	типу,	залишаються	безкоштовними	або	
значно	дешевшими	за	програмою	“Доступні	ліки”	(61).

Трансформація	системи	охорони	здоров’я	покликана	покращити	здоров’я	та	
добробут	населення,	зменшити	нерівність	у	здоров’ї,	зміцнити	охорону	здо-
ров’я	 та	забезпечити	орієнтовану	на	людей	систему,	яка	є	універсальною,	
справедливою,	стійкою	та	якісною.	Вона	має	на	меті	забезпечення	доступу	
до	якісних	медичних	послуг	та	посилений	фінансовий	захист	населення,	і,	як	
результат,	зменшення	бар’єрів	у	доступі	до	медичних	послуг	та	досягнення	
всеохоплюючого	доступу	до	послуг	охорони	здоров’я		в	Україні.

Зменшити кількість смертей та захворювань від небезпеч-
них хімічних речовин та забруднення (ЦСР 3.9)

Нормовані	за	віком	показники	смертності	від	забруднення	зовніш-
нього	середовища	знизились	з	піку	у	104,25	смертей	на	100	000	на-
селення	в	1995	році	до	64,19	смертей	на	100	000	населення	у	2017	
році	(Рис.	24)	(63).	Зниження	було	досягнуто	в	основному	за	рахунок

зменшення	частки	забруднення	від	домогосподарств	(з	15,59%	у	1990	році	
до	мінімуму	у	7,6%	у	2017	році)	та	забруднення	озоном	атмосферного	пові-
тря	(з	5,99%	у	1990	році	до	у	2,27%	у	2017	році);	90%	випадків	смерті	з	2015	по	
2017	рік	були	спричинені	забрудненням	навколишнього	середовища	твер-
дими	частинками.

Більш	ніж	80%	людей,	які	живуть	у	міських	районах,	та	91%	світового	населення	
у	країнах	з	низьким	та	середнім	рівнем	доходу,	таких	як	Україна,	знаходяться	під	
впливом	якості	повітря,	що	перевищує	граничні	норми,	встановлені	ВООЗ	(64).	
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Рис.	25.	Показники	смертності	в	Україні,	що	пов’язані	з	непридатною	для	пиття	водою,	санітарією	та	гігієною

Джерело: IHME,	2019 (56).
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Забруднення	 повітря,	 як	 друга	 з	 найпоширеніших	 причин	 смертності	 від	
НІЗ,	у	2016	році	призвело	до	550	000	смертей	в	Європейському	регіоні	ВООЗ	
та	було	визначено	як	значний	фактор	ризику	розвитку	 ішемічної	хвороби	
серця,	інсульту,	хронічної	обструктивної	хвороби	легенів	та	раку	легенів	(65).	
Нещодавно	 опублікований	 аналіз	 показників	 забруднення	 атмосферного	
повітря	з	2014	по	2016	роки	в	Харківській	та	Дніпропетровській	областях	(ча-
стина	 Донецько-Придністровського	 -	 економічного	 макрорайону,	 в	 якому	
розміщено	багато	металургійних	та	машинобудівних	підприємств)	виявив,	
що	неканцерогенний	ризик	забруднення	атмосферного	повітря	у	всіх	дослі-
джуваних	містах	перевищує	допустимі	рівні	(66).
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Рис.	24.	Показники	смертності	в	Україні,	що	пов’язані	з	забрудненням	повітря	

Примітка:	побутове	забруднення	відбувається	через	використання	палива	у	приміщеннях.
Джерело: Global	Change	Data	Lab,	2019 (63).
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Подібно	до	смертності	від	забруднення	повітря,	смертність,	пов’язана	з	не-
безпечним	 водопостачанням,	 санітарією	 та	 гігієною	 (ВСГ),	 досягла	 свого	
максимуму	та	мінімуму	у	1995	та	2016	роках	–	1	смерть	на	100	000	осіб	та	0,32	
смертності	на	100	000	осіб	відповідно	(Рис.	25) (56).	Поділ	цього	показника	за	
складовими	показниками	смертності,	пов’язаної	 з	небезпечним	джерелом	
води	(67)	та	смертності	від	небезпечних	санітарних	умов	(68),	дозволяє	про-
вести	регіональне	порівняння.	Обидва	продемонстрували	схожу	картину,	зі	
збільшенням	на	16–20%	між	1992	і	1994	роками,	а	потім	постійним	зменшен-
ням	в	Україні	з	1994	року,	поки	у	2014–2015	роках	зростання	не	становило	
лише	0,02	смерті	на	100	000	осіб.	До	2017	року	значення	в	Україні	були	подіб-
ні	до	середніх	показників	для	Східної	Європи.

Понад	2,3	мільйона	людей	у	2018	році	отримали	допомогу	від	кластеру	ВСГ	
(WaSH)	в	Україні,	насамперед	у	Донецькій	та	Луганській	областях	України.	
Загалом,	у	підконтрольних	Уряду	районах	Луганської	та	Донецької	областей	
51%	людей	потребували	підтримки	 у	 вирішенні	 питань,	 пов’язаних	 з	 ВСГ.	
Цей	показник	зріс	до	68%	для	людей,	які	проживають	в	радіусі	20	км	від	лінії	
зіткнення,	 і	до	86%	для	людей,	які	проживають	у	сільській	місцевості;	66%	
домогосподарств	 з	 людьми	 з	 обмеженими	можливостями	потребують	до-
помоги,	що	значно	перевищує	 середнє	 значення	 (69).	Діти	в	цих	регіонах	
особливо	страждають	від	небезпечних	умов	ВСГ.	Рівень	смертності	дітей	у	
віці	до	15	років,	які	проживають	в	умовах	затяжних	конфліктів,	свідчить	про	
втричі	підвищений	ризик	смерті	від	хвороб,	пов'язаних	з	водою,	у	порівнян-
ні	з	ризиком	смерті	від	насильства	(69).

3.1.10 Посилити контроль за тютюном у рамках механізму 
ВООЗ (ЦСР 3.a)

Вживання	тютюну	є	однією	з	основних	причин	НІЗ,	яким	можна	
запобігти,	 та	 передчасної	 смерті,	 втім	 запровадження	 комплек-
сних	заходів	щодо	зменшення	вживання	тютюну	виявилось	ефек-
тивним	 у	 багатьох	 країнах.	 Всі	 ці	 заходи	 включені	 до	 Рамкової

конвенції	ВООЗ	із	боротьби	проти	тютюну,	яку	Україна	ратифікувала	у	2006	
році.	Необхідність	імплементації	положень	Конвенції	була	також	включена	
в	Угоду	про	асоціацію	між	Україною	та	Європейським	Союзом	2014	року	(70),	
що	є	ще	одним	поштовхом	до	боротьби	з	тютюном.

З	1996	року	Україна	законодавчо	заборонила	рекламу,	промоцію	та	спон-
сорство	тютюну	та	працювала	над	посиленням	правозастосування,	включа-
ючи	подальші	зміни	до	законодавства,	внесені	у	2012	році	(71).	На	додаток	
до	заборони	на	пряму	рекламу	(за	винятком	реклами	в	Інтернеті	та	на	місцях	
продажу),	тютюновим	компаніям	заборонено	рекламувати	свою	діяльність	
або	подавати	внески	(включаючи	пожертви	в	натуральній	формі)	на	кампа-
нії	із	запобігання	курінню.	Хоча	низка	заходів,	рекомендованих	Конвенцією,	
була	впроваджена	в	Україні,	дотримання	їх	також	було	охарактеризоване	як	
помірне,	і,	як	результат,	куріння	залишається	поширеним	(72).

У	період	з	2010	по	2017	роки	частка	дорослих,	які	повідомляють	про	спо-
живання	тютюну	в	даний	час,	зменшилася	з	28,3%	до	25%,	а	щоденного	ку-
ріння	–	з	25%	до	20,1%.	Як	 і	в	багатьох	країнах	регіону,	кількість	чоловіків,	
що	курять,	більша	за	кількість	жінок,	причому	чоловіки	майже	в	п’ять	разів	
частіше	 курять,	ніж	жінки:	 39,7%	чоловіків	 у	порівнянні	 з	 8,8%	жінок	були	
справжніми	курцями,	а	35,9%	чоловіків		у	порівнянні	з	7%	жінки	щодня	пали-
ли	у	2017	році	(Рис.	26) (73).
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Послуги,	що	допомагають	людині	відмовитися	від	куріння,	були	розширені	за	
допомогою	закладів	первинної	медичної	допомоги,	але	забезпечення	коштів	
на	 їх	 утримання	залишається	не	вирішеним	питанням,	оскільки	національ-
на	система	охорони	здоров’я	не	покриває	витрат	на	ці	послуги	(або	витрати	
на	замісну	терапію	нікотином).	Подальше	зменшення	поширеності	вживання	
тютюну	було	виділено	як	пріоритет	у	стратегії	Міністерства	охорони	здоров’я	
на	2020–2022	роки	щодо	пріоритетних	сфер	розвитку	охорони	здоров’я.

3.1.11 Забезпечити доступ до основних ліків та вакцин (ЦСР 3.b)

ЦСР	охоплює	дослідження	та	розробку	вакцин	та	ліків	від	інфек-
ційних	хвороб	та	НІЗ,	які	в	першу	чергу	стосуються	країн,	що	роз-
виваються,	та	забезпечення	доступу	до	основних	доступних	ліків	
та	вакцин	для	всіх.	За	статистикою	Всесвітньої	організації	інтелек-
туальної	власності,	Україна	посідає	перше	місце	у	світі	за	кількістю	

Для	порівняння,	поширеність	поточного	тютюнопаління	серед	осіб	віком	13–15	
років	становила	13,5%	у	2017	році	(74).	Повідомлялося,	що	використання	елек-
тронних	сигарет	у	цій	групі	становило	18,4%	для	обох	статей,	що	більш	ніж	у	10	
разів	вище,	ніж	для	дорослих	(Таблиця	4)	(72).	Чинне	законодавство	не	має	ви-
черпного	визначення	куріння,	а	кальяни	та	нові	тютюнові	та	нікотинові	вироби	
зростають	у	популярності	та	не	заборонені	чітко;	отже,	тим,	хто	приймає	рішен-
ня,	потрібно	буде	приділити	додаткову	увагу	цим	напрямкам	та	для	вирішення	
зазначених	проблем	переглянути	політику	щодо	тютюну.

Вживання 
тютюну

Куріння 
тютюну

Куріння 
сигарет

Вживання без-
димного тютюну

Використання елек-
тронних сигарет

Поточно Щодня Поточно Щодня Поточно Щодня Поточно Щодня Поточно Щодня

Глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну, 2017 (15 років і старше)

Чоловіки 40.1 – 39.7 35.9 39.6 – 0.4 – 2.5 –

Жінки 8.9 – 8.8 7.0 8.8 – 0.0 – 1.0 –

Обидві	статі 23.0 – 22.8 20.1 22.8 – 0.2 – 1.7 –

Глобальне опитування молоді щодо вживання тютюну, 2017 (13–15 років)

Чоловіки 17.8 – 16.2 – 10.8 – 3.1 – 22.6 –

Жінки 12.1 – 10.7 – 7.7 – 3.2 – 14.0 –

Обидві	статі 14.9 – 13.5 – 9.2 – 3.1 – 18.4 –

Таблиця	4.	Поширеність	вживання	тютюну	в	Україні,	2018

Джерело:	ВООЗ,	2019	(72).

Рис.	26.	Поширеність	дійсного	та	щоденного	паління	тютюну	серед	жінок	та	чоловіків,	Глобальне	опитування	
дорослих	щодо	вживання	тютюну	в	Україні.	Дані	за	2010	та	2017	роки

Джерело: Європейське	регіональне	бюро	ВООЗ,	2017	(73).

Дійсне

Щоденне

2010 2017

Загальний показник
2010 2017

Чоловіки
2010 2017

Жінки

28.3%
25.0%

49.6%

39.7%

10.5% 8.8%

25.0%
20.1%

41.5%

35.9%

8.4% 7.0%
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патентів	у	медичних	областях	серед	усіх	патентів,	виданих	у	всіх	галузях	техні-
ки	в	1998–2016	роках,	з	часткою	приблизно	9,91–12,2%	у	медицині	(і	приблизно	
3,54–5,54%	у	фармакології).	Однак	високий	відсоток	виданих	патентів	у	галузі	
медицини	та	фармації	не	відповідає	наявним	науково-технічним	можливос-
тям	України	та	свідчить	про	недосконалість	національної	патентної	системи.

Правовою	основою	для	проведення	патентної	реформи	в	галузі	охорони	здо-
ров’я	в	Україні	є:	Угода	про	асоціацію	між	Україною	та	Європейським	Союзом,	
зокрема,	положення	ст.	219	про	пріоритети	в	галузі	охорони	здоров’я,	Дохій-
ська	декларація	про	 торгові	 аспекти	прав	 інтелектуальної	власності	 (ТРІПС)	
та	 Угода	 про	 громадське	 здоров’я.	 Вона	 окреслює	 принципи	 застосування	
гнучких	положень	Угоди	ТРІПС,	 та	 відповідальність,	 яка	була	покладена	на	
Україну	при	вступі	до	Світової	організації	торгівлі	у	2008	році	як	зобов’язання	
ТРІПС-плюс	(додаткові	зобов’язання).	Однак,	на	сьогодні	Україна	не	викорис-
товувала	гнучкість	Угоди	ТРІПС,	яка	була	включена	до	законопроєктів	у	галузі	
реформування	інтелектуальної	власності	в	галузі	охорони	здоров’я.

Недосконалість	національної	патентної	системи	захисту	винаходів	у	меди-
цині	та	фармації	створює	значні	перешкоди	для	подальшого	реформування	
галузі	охорони	здоров’я;	наприклад,	високі	ціни,	встановлені	на	деякі	лікар-
ські	 засоби,	 створили	штучну	монополію.	Отже,	Україна	продовжує	фінан-
сувати	 іноземні	наукові	 центри,	 замість	 того,	щоб	фінансувати	вітчизняну	
науку	та	підтримувати	національну	фармацевтичну	промисловість.

Метою	патентної	реформи	є	узгодження	патентного	законодавства	з	Євро-
пейською	патентною	конвенцією	та	найкращими	європейськими	правоза-
стосовними	практиками,	що	 забезпечить	 справедливий	баланс	між	 інтер-
есами	 власників	 патентів	 та	 правом	 громадян	 України	 на	 доступ	 до	 ліків.	
Такий	механізм	повинен	бути	 спеціальною	процедурою	експертизи	вина-
ходів,	що	є	лікарськими	засобами,	як	це	визначено	в	Керівництві	з	прове-
дення	експертизи	патентних	заявок,	які	відносяться	до	лікарських	засобів.	
Настанови	повинні	базуватися	на	Керівних	принципах	ВООЗ	щодо	експер-
тизи	фармацевтичних	патентів:	розвиток	перспективи	охорони	здоров’я	та	
на	Керівних	принципах	ООН	щодо	експертизи	заявок	на	патенти,	що	стосу-
ються	фармацевтичних	препаратів.

Наприкінці	2018	року	Уряд	вжив	низку	заходів	щодо	патентної	реформи,	серед	
яких	–	прийняття	Державної	стратегії	реалізації	державної	політики	забезпечен-
ня	населення	лікарськими	засобами	на	період	до	2025	року	та	реєстрація	Нака-
зу	про	внесення	змін	до	деяких	законодавчих	актів	України	щодо	імплементації	
актів	законодавства	Європейського	Союзу	в	галузі	інтелектуальної	власності.

Патентна	реформа	не	зменшить	рівень	захисту	прав	інтелектуальної	влас-
ності	в	цілому	в	Україні,	натомість	вона	сприятиме	добросовісній	конкуренції	
на	вітчизняному	фармацевтичному	ринку,	надаючи	можливість	пацієнтам	
на	національному	рівні	мати	доступ	до	ефективних	та	дешевих	ліків,	а	Укра-
їні	–	бути	повноцінним	і	рівним	вітчизняним	фармацевтичним	виробником	
на	міжнародному	ринку	лікарських	засобів.

Офіційна	допомога	з	метою	розвитку	(ОДР)	від	усіх	донорів	на	медичні	до-
слідження	та	основні	сектори	охорони	здоров’я	різко	зросла	між	2010	і	2011	
роками,	а	згодом,	з	2013	по	2015	рік,	більш	ніж	удвічі	–	з	20,43	млрд	доларів	
до	51,27	млрд	доларів	США	 (постійно	у	2015	році,	 дол.	США)	 (Рис.	 27)	 (75).	
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Рис.	28.	Обсяг	офіційної	допомоги	з	метою	розвитку	в	Україні,	що	виділено	на	медичні	дослідження	та	основні	
сектори	охорони	здоров’я	на	душу	населення.	Дані	наведені	за	2017	рік	по	кожній	окремій	країні-одержувачу	

Джерело: ВООЗ,	2019	(77).
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Рис.	27.	Обсяг	валової	офіційної	допомоги	з	метою	розвитку	в	Україні,	що	виділено	на	медичні	дослідження	
та	основні	сектори	охорони	здоров’я.	Дані	за	2005	-2015	роки	

Джерело: Global	Change	Data	Lab,	2019 (75).
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Найбільш	різке	зростання	збіглося	з	початком	конфлікту	на	сході	України	у	
2014	році	та	значним	зниженням	рівня	вакцинації.	У	2017	році	Україна	от-
римала	офіційну	допомогу	для	розвитку	(ОДР)	на	охорону	здоров’я	у	розмірі	
34	млн	доларів	США	на	душу	населення,	що	становить	другий	за	величиною	
загальний	обсяг	ОДР	(Рис.	28)	серед	країн-членів	із	нижчим	середнім	рівнем	
доходу	в	Європейському	регіоні	ВООЗ	після	Узбекистану	(76,77).
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Число	лікарів	збільшилось	між	1990	та	2017	роками	з	2,7	до	4,0	на	1000	насе-
лення	(56);	подібні	тенденції	спостерігаються	серед	медсестер,	стоматологів	
та	фармацевтів	 (26).	Однак	абсолютні	цифри	за	всіма	професіями	падають	
через	високий	показник	чистої	міграції	фахівців	з	країни	та	старіння	робо-
чої	сили:	майже	25%	лікарів	–	це	особи	пенсійного	віку.	З	1990	року	через	
зниження	заробітної	плати	та	незадовільні	можливості	кар’єрного	розвитку	
впала	кількість	медсестер	(які	працюють	разом	з	лікарями),	фельдшерів	(які	
можуть	поставити	діагноз,	призначити	лікування	або	направити	пацієнта	до	
спеціалізованого	лікаря,	подібно	до	лікаря	загальної	практики)	та	акушерок.

3.1.13 Посилити готовність до надзвичайних ситуацій в охо-
роні здоров'я (ЦСР 3.d)

З	початком	пандемії	COVID-19	особливо	актуальними	проблема-
ми	стали	раннє	попередження,	зменшення	ризиків	та	управління	
національними	та	глобальними	ризиками	для	здоров’я.

Матеріали,	подані	Україною	в	рамках	 Інструменту	щорічної	 звітності	 для	
самооцінки	держави-учасника	(e-SPAR),	розкрили	чотири	основні	пробле-
ми:	повідомлення	про	ризик	(оцінка	60%),	національна	система	надзвичай-
них	ситуацій	у	галузі	охорони	здоров’я	(оцінка	60%),	надання	медичних	по-
слуг	(оцінка	53%)	та	точки	входу	(оцінка	20%).	Точки	входу	мали	найнижчий	
бал	ММСП	з	пропускної	здатності	(що	відповідає	регіональному	дефіциту),	
без	визначення	конкретних	пунктів	в’їзду	в	порти,	аеропорти	чи	наземні	
переправи	(Рис.	30)	(78).	Середнє	значення	для	всіх	основних	потужностей	
ММСП	для	України	становило	75%,	що	трохи	вище	середнього	показника	

Рис.	29.	Індикатор	3.c	Кількість	медичних	працівників	(лікарів,	медичних	сестер,	акушерок	та	фармацевтів)	в	
Україні	на	1000	осіб	

Джерело: IHME,	2019 (56).
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3.1.12 Збільшити фінансування охорони здоров’я та найм, розви-
ток, навчання та утримання працівників охорони здоров’я (ЦСР 3.c)

Загальна	 щільність	 медичних	 працівників	 (включаючи	 лікарів,	
медсестер	та	акушерок)	зросла	з	8	працівників	на	1000	населення	у	
1990	році	до	8,4	у	2000	році	та	12,9	у	2017	році	відповідно	(56).	Якщо	
ця	тенденція	збережеться,	оцінки	IHME	передбачають	збільшення	

загальної	щільності	медичних	працівників	до	17,4	до	2030	року	(Рис.	29).
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Офіційна	спільна	зовнішня	оцінка	основних	можливостей	ММСП	є	важли-
вою,	оскільки	сучасні	 системи	нагляду	 та	контролю	за	охороною	здоров’я	
в	 Україні	 потребують	 значного	 вдосконалення	 на	 політичному,	 організа-
ційному	та	 технічному	рівнях.	З	огляду	на	 те,	що	за	останні	роки	система	
охорони	здоров’я	в	Україні	зазнала	значної	реорганізації,	 така	оцінка	доз-
волить	Міністерству	охорони	здоров’я	оцінити	прогрес,	виявити	прогалини	
та	визначити	пріоритет	дій,	необхідних	для	прийняття	подальших	заходів	
з	безпеки	здоров’я.	В	даний	час	залишаються	чотири	важливі	прогалини	в	
зміцненні	 ММСП	 в	 Україні:	 покращення	 національного	 законодавства	 на	
підтримку	ММСП,	визначення	відповідальності	зацікавлених	сторін	у	наці-
ональній	системі	нагляду,	посилення	точок	входу	та	розширення	можливо-
стей	координаційних	центрів	з	готовності	та	реагування.

По-перше,	національне	законодавство,	яке	підтримує	впровадження	ММСП	
в	Україні,	має	обмежене	практичне	застосування	(В.	Єсеманов,	Звітність	та	
обмін	інформацією	згідно	з	Міжнародними	медико-санітарними	правилами	
в	Україні,	Звіт	внутрішньої	місії	ВООЗ,	2015).	Наявна	нормативна	база	скла-
дається	 з	 Указу	№	400/2011	 про	 правила	 санітарного	 захисту	 України	 (79) 
та	статті	28	Закону	України	№	1645/2000	про	захист	населення	від	інфекцій-
них	хвороб	(80).	Хоча	цей	закон	схвалює	підхід,	орієнтований	на	множинні	

Європейського	регіону	ВООЗ	(73%)	та	вище	глобального	середнього	показ-
ника	60%.	Зовнішнє	оцінювання	України	ще	не	проводилось,	хоча	плану-
ється	його	проведення	до	кінця	2020	року.

Рис.	30	Оцінка	ММСП	України	за	спроможностями.	Дані	за	2018	рік

Джерело: ВООЗ,	2018 (78).
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небезпе	ки	та	інфекційні	хвороби,	його	положення	застаріли,	оскільки	наці-
ональні	зацікавлені	сторони,	уповноважені	ним,	більше	не	існують	(напри-
клад,	Санітарно-епідеміологічна	служба	України).

По-друге,	 зі	 скасуванням	Державної	 санітарної	 інспекції	 у	 2016	році,	функ-
ціональні	 компоненти	 національної	 системи	 нагляду	 не	 були	 остаточно	
розподілені	 серед	 інших	 зацікавлених	 сторін.	 Це	 залишило	 незрозумілим	
розподіл	 обов’язків	 між	 МОЗ,	 Державною	 службою	 з	 питань	 безпечності	
харчових	продуктів	та	захисту	прав	споживачів,	Центром	громадського	здо-
ров’я	та	обласними	лабораторіями	громадського	здоров’я.	Слід	зазначити,	
що	система	раннього	попередження	-	досить	фрагментована,	а	паперовий	
документообіг,	що	відбувається	між	закладами	громадського	здоров’я	та	ін-
шими	 національними	 зацікавленими	 сторонами,	 створює	 значний	 ризик	
для	своєчасності	епідеміологічного	нагляду	та	оперативного	реагування	на	
надзвичайні	ситуації	в	охороні	здоров’я.	

По-третє,	Україна	має	обмежені	можливості	реагування	на	в’їзних	пунктах	та	
запровадила	обмежені	заходи	щодо	охорони	громадського	здоров’я.	Підго-
товлені	органи	влади	ще	не	отримали	відповідних	повноважень	для	нагляду	
за	пунктами	виїзду	та	пов’язаними	об’єктами.	Наприклад,	залишається	нез-
розумілим	розмежування	обов’язків	між	прикордонними	службами	та	пер-
соналом	Центру	громадського	здоров’я	України.

Повноваження	з	готовності	та	реагування	розподілені	між	різними	сектора-
ми,	бракує	національного	підходу	до	реагування	на	випадок	загроз.	Швидка	
та	ефективна	мультисекторальна	реакція	залишається	серйозним	викликом	
через	нестачу	зав’язків	між	різними	відомствами	в	національній	системі	реа-
гування.	Крім	того,	ні	Центр	громадського	здоров’я,	ні	його	обласні	департа-
менти	не	мають	вичерпних	інструментів	оцінки	ризиків,	тому	масштаб	від-
повіді	неможливо	визначити	за	допомогою	доказових	підходів.	Це	нівелює	
державні	витрати	на	охорону	здоров’я	та	перешкоджає	ефективному	вико-
ристанню	обмежених	фінансових	ресурсів,	доступних	для	системи	охорони	
здоров'я.	
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Прогрес щодо виконання завдань, 
пов’язаних з охороною здоров’я 
в рамках ЦСР в Україні

4.1 Здоров’я в епоху ЦСР

Під	час	імплементації	Порядку	денного	2030	найбільшими	викликами	є	реа-
лізація	бачення	та	досягнення	повної	інтеграції	у	європейський	політичний,	
економічний	та	правовий	простори.	Національний	план	дій	щодо	реалізації	
стратегії	до	2020	року	(Україна	2020)	містить	величезний	перелік	завдань	та	ін-
дикаторів	для	просування	економічного	зростання,	управління,	верховенства	
права,	безпеки,	оборони	та	інших	цілей	розвитку.	Разом	з	вісьмома	іншими	
напрямами	реформа	 системи	 охорони	 здоров’я	 є	 пріоритетною	для	 Уряду,	
включаючи	реформи	судової	влади,	державного	управління,	правоохоронних	
органів,	системи	національної	безпеки	та	оборони,	децентралізацію,	антико-
рупційну	та	податкову	реформи,	дерегуляцію	та	розвиток	підприємництва.

Висока	передчасна	смертність	та	захворюваність,	пов’язана	зі	хворобами,	на-
кладають	великий	соціально-економічний	тягар	через	інвалідність,	дострокову	
пенсію,	смерть,	зростання	попиту	на	соціальну	допомогу	та	підтримку	соціаль-
ного	забезпечення,	відсутність	в	школі	чи	на	роботі,	падіння	продуктивності,	
високу	плинність	працівників	та	посилення	нерівності.	Вирішення	цієї	головної	
проблеми	сприяло	б	досягненню	всіх	ЦСР	(див.	Рис.	1).	Право	на	здоров’я	є	цен-
тральним	для	ЦСР	3,	основною	цінністю,	визнаною	в	Конституції,	ціллю	Уряду	
та	головним	пріоритетом,	визначеним	національними	партнерами.

Неподільність	порядку	денного	ЦСР	вимагає	постійної	ефективної	міжгалу-
зевої	та	міжурядової	координації,	що	також	допоможе	досягти	синергії,	що	
виникає	 внаслідок	 взаємозалежності	 ЦСР.	 Покращити	 інтеграцію	 ЦСР	 3	 у	
політику	секторів,	що	не	пов’язані	з	охороною	здоров’я,	можливо	багатьма	
шляхами.	Це	передбачено	планом	“Україна	2020”,	який	включає	масштаб-
ну	реформу	сектору	охорони	здоров’я	та	програму	для	здорового	способу	
життя	та	довголіття.	Попри	те,	що	реформи	сектору	охорони	здоров’я	вже	
тривають,	 досі	 не	 існує	 всеохоплюючої	 національної	 програми	 охорони	
здоров’я,	яка	б	розглядала	основні	фактори	ризику,	узгоджувала	реформи	та	
програми	та	гарантувала,	що	ніхто	не	залишиться	позаду.	Розробка	та	впро-
вадження	такої	програми	дозволить	покращити	доступ	до	послуг	та	значно	
зменшити	неприйнятні	показники	передчасної	смертності	та	захворювань.

4.2 Підписанти ГПД, які підтримують досягнення Украї-
ною завдань ЦСР 3+

Уряд	України	та	Міністерство	охорони	здоров’я	мають	давню	історію	співп-
раці	 з	 міжнародними	 партнерами	 щодо	 різноманітних	 ініціатив,	 завдяки	
чому	можна	відстежувати	значні	покращення	стану	здоров’я	українців.	Цей	
аналіз	розглядає	лише	роль	підписантів	ГПД	для	того,	щоб	краще	зрозуміти	
узгодженість	між	їхніми	глобальними	зобов’язаннями	та	проєктами	та	захо-
дами,	які	вони	здійснили	в	Україні	для	досягнення	цілей	ЦСР	3+.

Документ	ГПД	зі	спільних	пріоритетів	та	напрямків	роботи	з	ЦСР	передбачає	
цільове	співставлення	організацій	шляхом	класифікації	відомств,	що	роблять	
або	“внесок,	пов’язаний	з	основним	мандатом”,	або	“непрямий	внесок”	у	показ-
ники	кожного	завдання	з	охорони	здоров’я	та	пов’язані	з	охороною	здоров’я	
ЦСР	 (81).	Звіт	для	України	узгоджується	з	цими	завданнями	та	показниками	
та	використовує	інформацію	надану	ООН	в	Україні	для	оцінки	того,	наскільки	
установи	відповідають	мандатам,	переліченим	у	ГПД.	Рамкове	партнерство	
ООН	(UNPF)	в	Україні	налічує	16	агенцій	з	імплементації	(Таблиця	5).	До	тих,	
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Таблиця	5.	Партнери	ГПД,	що	працюють	з	ЦСР	3	та	ЦСР,	пов’язаними	зі	здоров’ям	в	Україні,	2019

Примітки: ФАО:	Продовольча	 та	 сільськогосподарська	організація	ООН;	МОП:	Міжнародна	організація	праці;	
МОМ:	Міжнародна	організація	з	міграції;	УВКПЛ:	Управління	Верховного	комісара	ООН	з	прав	людини;	УВКБ	ООН:	
Верховний	комісар	ООН	у	справах	біженців;	ЮНІДО:	Організація	Об’єднаних	Націй	з	промислового	розвитку;	УНЗ	
ООН:	Управління	ООН	з	наркотиків	та	злочинності;	ЮНОПС:	Управління	ООН	з	обслуговування	проєктів.

ЦСР Партнери ГПД

	ЦСР	1.	Подолання	бідності ПРООН,	ЮНІСЕФ,	УВКБ	ООН,	Світовий	банк,	ВООЗ

ЦСР	3.	Міцне	здоров’я	і	благополуч-
чя

Глобальний	фонд,	МОП,	МОМ,	ЮНЕЙДС,	ПРООН,	ЮНФ-
ПА,	ЮНІСЕФ,	УНЗ	ООН,	ЮНОПС,	ВООЗ,	Світовий	банк

ЦСР	4.		Інклюзивна	та	справедлива	
якісна	освіта МОМ,	ЮНІСЕФ

ЦСР	5.	Гендерна	рівність Глобальний	фонд,	МОМ,	ПРООН,	ЮНФПА,	ЮНІСЕФ,	УВКБ	
ООН,	ООН	Жінки,	Світовий	банк

ЦСР	6.	Чиста	вода	та	належні	сані-
тарні	умови ПРООН,	ЮНІСЕФ,	ЮНОПС,	Світовий	банк

ЦСР	7.	Доступна	та	чиста	енергія ПРООН,	УНЗ	ООН,	Світовий	банк

ЦСР	8.	Гідна	праця	та	економічне	
зростання ФАО,	МОП,	ЮНІДО

ЦСР	11.	Сталий	розвиток	міст	та	
спільнот МОМ,	ЮНІСЕФ,	УВКБ	ООН,	ООН	Жінки,	Світовий	банк

ЦСР	12.	Відповідальне	споживання	
та	виробництво ПРООН,	ЮНІДО

ЦСР	13.	Пом’якшення	наслідків	
зміни	клімату ФАО,	ПРООН,	Світовий	банк

ЦСР	16.	Мир,	справедливість	та	
сильні	інститути УВКПЛ,	ПРООН,	ЮНІСЕФ,	ЮНОПС,	ВООЗ

ЦСР	17.	Партнерство	заради	стійко-
го	розвитку МОМ,	ООН	Жінки,	Світовий	банк,	ВООЗ

що	перелічені	в	ГПД,	але	діяльність	яких	не	прив’язана	до	цілей	UNPF,	на-
лежать	такі	п’ять	організацій:	GAVI,	Альянс	з	вакцинації;	Глобальний	фонд;	
Глобальний	фонд	фінансування,	ЮНІТЕЙД	та	Світовий	банк.	Отже,	хоча	ці	
організації,	безумовно,	працюють	в	Україні	над	багатьма	завданнями	з	охо-
рони	здоров’я	та	завданнями	пов’язаними	з	охороною	здоров’я,	цей	аналіз	
обмежується	розумінням	того,	як	діяльність	шести	агенцій	ООН,	переліче-
них	в	 ГПД	та	відстежуваних	в	UNPF	в	Україні	 (ЮНЕЙДС,	ЮНФПА,	ЮНІСЕФ,	
ПРООН,	ООН	Жінки	та	ВООЗ)	пов’язані	з	завданнями	ЦСР	3+.
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4 IУ UNPF кожен проект (і відповідна агенція ООН) прив’язана до завдання ЦСР. У ГПД - кожен проект 
прив’язаний до індикаторів. Для цього аналізу агенції ГПД були згруповані відповідно до завдань 
ЦСР.

При	зіставленні	цих	основних	та	непрямих	внесків	з	проєктами,	що	вико-
нуються	та	плануються	Урядом	України	разом	 із	UNPF	на	2018–2022	роки,	
в	аналізі,	проведеному	2	вересня	2019	року	 ІНФО	ООН,	були	виявлені	три	
важливі	висновки.

•	 Майже	 третина	проєктів	 у	UNPF	пов’язана	 з	 охороною	 здоров’я:	 пере-
хресне	співставлення	Таблиці	5	з	цим	аналізом	показало,	що	554	проєкти	
були	заплановані	та/або	виконувались	агенціями	ООН	у	період	з	2018	по	
2022	рік;	з	них	37%	(203	проєкти)	були	спрямовані	на	ЦСР	3	та	ЦСР,	пов’я-
зані	з	охороною	здоров’я,	тоді	як	12%	(69	проєктів)	були	прямо	пов’яза-
ними	із	ЦСР	34.	Слід	зазначити,	що	47%	(39/83)	завдань,	охоплених	UNPF,	
стосуються	охорони	здоров’я (13)	або	пов’язані	зі	здоров’ям	(26).

•	 Більше	чотирьох	п’ятих	завдань	ЦСР	з	охорони	здоров’я	та	пов’язаних	
з	охороною	здоров’я	було	зафіксовано	в	UNPF:	 із	числа	ЦСР	з	охорони	
здоров’я	та	пов’язаних	зі	здоров’ям,	які	відстежуються	за	83	глобальними	
показниками,	81%	(67	показників)	охоплені	UNPF.	Ті,	які	не	віднесені	до	
конкретних	цілей	та	завдань	ЦСР	3+,	стосуються	ЦСР	1.1.a,	2.1,	2.2,	5.3,	6.3,	
9.5,	11.5,	11.6,	16.9	та	17.16.

•	 Третина	 організацій	 з	 основними	 мандатами	 ГПД	 не	 мають	 активних	
проєктів	щодо	досягнення	завдань	ЦСР	3+	в	Україні;	серед	завдань	ЦСР	3	
майже	третина	організацій	має	ціль,	зазначену	як	частину	їхнього	основ-
ного	мандату,	але	не	має	проєктів	для	виконання	цього	мандату	в	Украї-
ні.	Показово,	що	вісім	організацій	(Продовольча	та	сільськогосподарська	
організація	ООН,	Міжнародна	організація	праці,	Міжнародна	організація	
з	міграції,	Управління	Верховного	комісара	ООН	з	прав	людини,	Верхов-
ний	комісар	ООН	у	справах	біженців,	Організація	ООН	з	промислового	
розвитку,	Управління	ООН	з	питань	наркотиків	та	злочинності	та	Управ-
ління	ООН	з	обслуговування	проєктів),	які	діють	в	Україні,	не	перелічені	
в	ГПД,	але	вказані	як	основні	агенції	для	48	проєктів	ЦСР	з	охорони	здо-
ров’я	та	пов’язаних	з	охороною	здоров’я.

4.3 Прогрес у виконанні завдань ЦСР 3+

Охорона	здоров’я	глибоко	вкорінена	у	Порядок	денний	2030.	Ось	чому	для	
повного	відображення	прогресу	 у	питаннях	охорони	здоров’я	в	 країні	не-
обхідний	більш	широкий	фокус,	ніж	лише	на	ЦСР	3.	Переважна	більшість	
інших	завдань	ЦСР	пов’язані	зі	здоров’ям	та	мають	вплив	на	результати	здо-
ров’я,	медичні	послуги	та	доступ	до	медичних	послуг,	на	детермінанти	здо-
ров’я	або	ризики	для	здоров’я.	Більш	широкий	погляд	на	охорону	здоров’я	в	
ЦСР	чітко	показує,	що	здоров’я	має	вирішальне	значення	для	прогресу	ЦСР	і	
є	потужним	прискорювачем	політики	у	різноманітних	секторах.

У	таблиці	6	викладено	ЦСР	та	їхній	зв’язок	із	здоров’ям,	а	також	продемон-
стровано	національні	завдання	та	прогрес	їхньої	реалізації.	Для	перегляду	
та	оцінки	поточного	стану	було	вивчено	як	національні	звіти	з	ЦСР	(82),	так	
і	добровільний	національний	огляд	2020	року (83).	Дані	з	цих	звітів	було	пе-
реглянуто,	а	статус	визначено	відповідно	до	базових	та	поточних	тенденцій,	
згідно	з	національними	даними.



--	46	--

ЦСР Відношення 
до здоров’я

Національні завдання пов’язані 
зі здоров’ям Статус 

Пріоритет	потреб	бідних	
у	здоров’ї

1.1.	Зменшити	рівень	бідності	на	75%,	зо-
крема	шляхом	ліквідації	бідності	в	її	крайніх	
формах

1.2.	Збільшити	охоплення	бідних	людей	ці-
льовими	програмами	соціальної	допомоги

1.3.	Підвищити	стійкість	соціально	вразливих	
груп	населення

Вирішення	причин	та	
наслідків	усіх	форм	не-
доїдання

2.1.	Забезпечити	доступ	до	збалансованого	
харчування	за	науково	обґрунтованими	стан-
дартами	для	всіх	груп	населення

Підтримувати	якісну	
освіту	для	всіх	для	по-
кращення	здоров’я	та	
забезпечення	справед-
ливості	у	здоров’ї

4.1.	Забезпечити	доступ	до	якісної	шкільної	
освіти	для	всіх	дітей	та	підлітків

4.2.	Забезпечити	доступ	до	якісного	дошкіль-
ного	розвитку	для	всіх	дітей

Боротьба	з	гендерною	
нерівністю,	включаючи	
насильство	щодо	жінок

5.1.	Створити	середовище	для	припинення	
всіх	форм	дискримінації	жінок	та	дівчат

5.2.	Знизити	рівень	гендерного	та	домашньо-
го	насильства,	забезпечити	ефективну	профі-
лактику	його	проявів	та	своєчасну	допомогу	
жертвам

5.3.	Заохочувати	спільну	відповідальність	за	
ведення	домашнього	господарства	та	вихо-
вання	дітей

N/A

5.5.	Збільшити	доступ	населення	до	послуг	
з	планування	сім’ї	та	зменшити	підліткову	
вагітність

Профілактика	захворю-
вань	за	допомогою	без-
печної	води	та	санітарії	
для	всіх

6.1.	Забезпечити	доступ	до	якісних	послуг	з	
безпечної	питної	води	та	забезпечити	будів-
ництво	та	реконструкцію	централізованих	
систем	питного	водопостачання	з	викорис-
танням	новітніх	технологій	та	обладнання

6.2.	Забезпечити	доступ	до	сучасних	сані-
тарних	систем	та	забезпечити	будівництво	
та	реконструкцію	водозабірних	та	очисних	
споруд	з	використанням	новітніх	технологій	
та	обладнання

6.3.	Скоротити	скидання	неочищених	стічних	
вод	в	першу	чергу	завдяки	інноваційним	тех-
нологіям	очищення	води	на	національному	
та	індивідуальному	рівнях

6.4.	Підвищити	ефективність	використання	
води

Сприяння	сталій	енер-
гетиці	для	здорових	
домівок	та	життя

7.1.	Розширити	інфраструктуру	та	модернізу-
вати	мережі	для	надійного	та	стійкого	енерго-
постачання	шляхом	впровадження	інновацій-
них	технологій

Таблиця	6.	Прогрес	в	досягненні	ЦСР	в	Україні	
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Сприяння	здоровій	зай-
нятості	в	рушії	інклю-
зивного	економічного	
зростання

8.5.	Сприяти	безпечному	та	надійному	ви-
робничому	середовищу	для	всіх	працівників,	
у	тому	числі	шляхом	застосування	іннова-
ційних	технологій	з	точки	зору	здоров’я	та	
безпеки

Сприяння	розвитку	
національних	дослід-
ницьких	можливостей	
та	виробництву	доступ-
них	основних	медичних	
продуктів

9.5.	Створити	фінансові	та	інституційні	
системи	(інноваційна	інфраструктура),	які	
забезпечать	розвиток	наукових	досліджень	
та	науково-технічний	(експериментальний)	
розвиток

Забезпечення	рівного	
доступу	до	медичних	
послуг	завдяки	УДПОЗ	
на	основі	посилення	
первинної	медичної	
допомоги

10.3.	Забезпечити	доступ	до	соціальних	по-
слуг

Сприяння	здоровим	
містам	через	містобуду-
вання	для	забезпечення	
чистішого	повітря,		без-
печного	та	активнішого	
життя

11.1.	Забезпечити	доступ	до	житла

Сприяння	відповідаль-
ному	вживанню	ліків	
для	боротьби	з	резис-
тентністю	до	антибіо-
тиків

12.4.	Зменшити	кількість	утворення	відходів	
та	збільшити	переробку	та	повторне	викори-
стання	завдяки	інноваційним	технологіям	та	
виробництву

Охороняти	здоров’я	від	
кліматичних	ризиків	та	
сприяти	здоров’ю	завдя-
ки	низьковуглецевому	
розвитку

13.1.	Обмежити	викиди	парникових	газів	в	
економіці

Підтримувати	віднов-
лення	рибних	запасів	
для	покращення	безпеч-
ного	та	різноманітного	
здорового	раціону

14.1.	Зменшити	забруднення	морського	сере-
довища

Зміцнення	здоров’я	та	
профілактика	захво-
рювань	через	здорове	
природне	середовище

15.1.	Забезпечити	збереження,	відновлення	
та	стале	використання	наземних	та	внутріш-
ніх	прісноводних	екосистем

Посилення	потужних	
місцевих	інституцій	
розробляти,	впрова-
джувати,	контролювати	
та	враховувати	амбітні	
національні	заходи	ЦСР

16.1.	Зменшити	поширеність	насильства

16.2.	Збільшити	виявлення	жертв	торгівлі	
людьми	та	усіх	форм	експлуатації

16.9.	Посилити	соціальну	стабільність	та	спри-
яти	побудові	миру	та	безпеці	громад N/A

Мобілізація	партнерів	
для	моніторингу	та	
досягнення	ЦСР,	пов’я-
заних	зі	здоров’ям

17.1.		Розвивати	партнерство	між	урядом	та	
бізнесом	для	досягнення	ЦСР

Примітка: зелений	колір	означає	високу	можливість	досягнення	завдання	до	2030	року,	помаран-
чевий	–	необхідність	подальшого	прискорення	зусиль	для	досягнення	ЦСР,	а	червоний	–	необхідні	
значні	зусилля	для	досягнення	цілі;	N/A:	не	застосовується.

Таблиця	6	(продовження)
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Рекомендації щодо прискорення 
прогресу в ЦСР 3+ в Україні
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Рекомендації щодо прискорення 
прогресу в ЦСР 3+ в Україні

Наступні	рекомендації	базуються	на	завданнях	та	показниках	ЦСР	3+,	роз-
глянутих	 у	цьому	 звіті.	Вони	відображають	консенсус	 серед	авторів	цього	
звіту	та	є	результатом	консультацій	з	партнерами	з	Уряду,	агентствами	Орга-
нізації	Об'єднаних	Націй,	партнерами	з	розвитку	та	іншими	зацікавленими	
сторонами	 сектору	охорони	 здоров’я	щодо	найбільш	своєчасних	 та	 ефек-
тивних	заходів,	які	можна	здійснити	для	пришвидшення	поліпшення	стану	
здоров’я	в	Україні.	Рекомендації	об’єднані	у	три	групи.

5.1 Залучення та узгодження

Залучення	повинно	відбуватися	шляхом	узгодження	з	усіма	зацікавленими	
сторонами	сектору	пріоритетних	дій	з	підтримки	здорового	населення	та	за-
безпечення	досягнення	завдань	ЦСР,	що	сприяють	здоров’ю.

Узгодити національні завдання та показники ЦСР із загальносвітовими.	
Ключовим	моментом	 для	 досягнення	ЦСР	 є	 необхідність	 встановити	
спільне	розуміння	навколо	завдань	та	індикаторів,	яких	необхідно	до-
сягти.	Хоча	кожна	країна,	безсумнівно,	повинна	вжити	власних	заходів,	
щоб	локалізувати	їх	у	місцевому	контексті,	це	можна	зробити	в	рамках	
структури	встановлених	глобальних	завдань	та	 індикаторів.	На	жаль,	
цього	в	Україні	не	вдалося	досягти,	однак	за	цілеспрямованої	політич-
ної	волі	та	співпраці	між	зацікавленими	сторонами	сектору	можна	до-
сягти	узгодження	в	короткі	терміни.	Це	дозволить	генерувати	набори	
порівнюваних	даних,	мати	загальне	розуміння	та	забезпечити	колек-
тивні	дії.

Узгодити національну стратегію розвитку та програму трансформації 
системи охорони здоров’я з ЦСР.	Національна	стратегія	розвитку	за-
безпечує	 основу	 для	 розподілу	 національних	 бюджетів	 та	 допомоги	
для	розвитку.	Однак,	вона	не	повністю	узгоджується	із	завданнями	ЦСР	
України	та	глобальними	завданнями	ЦСР.	Саме	тому,	хоча	порядок	ден-
ний	трансформації	системи	охорони	здоров’я	і	спрямовує	актуальні	та	
своєчасні	ініціативи,	що	покращать	здоров’я	та	добробут,	незрозуміло,	
як	кожна	трансформація	прискорить	виконання	пріоритетних	завдань,	
необхідних	для	досягнення	Україною	ЦСР.	Слід	переглянути	ці	обидва	
важливі	аспекти,	щоб	чітко	пов’язати	їхні	цілі	з	процесами,	які		дозво-
лять	Україні	виконувати	свої	зобов’язання	щодо	ЦСР.	Це	забезпечить	
синергію	в	політиці	та	діях,	а	отже,	прискорить	вплив.

Узгодити систему ООН та діяльність міжнародних партнерів з пріори-

тетами Прем'єр-міністра та Уряду для ЦСР.	Включення	ЦСР	у	націо-
нальну	 політику	 та	 плани	 роботи	має	 бути	 центральним	напрямком	
діяльності	системи	ООН	та	міжнародних	партнерів	в	Україні.	З	призна-
ченням	 Прем'єр-міністра	 координатором	 з	 ЦСР,	 слід	 зробити	 рішучі	
кроки	щодо	включення	відповідних	завдань,	показників	та	пріоритетів	
ЦСР	до	національних	планів,	політики	та	процесів,	що	стосуються	ЦСР	
3+,	на	всіх	урядових	рівнях.	Для	цього	потрібно	буде	провести	обгово-
рення	на	високому	рівні	для	визначення	пріоритетних	завдань	ЦСР	3+	
у	національній	політиці	України.	Після	досягнення	синергії,	колективні	
дії	між	усіма	зацікавленими	сторонами	у	галузі	охорони	здоров’я	спри-
ятимуть	стійкому	прогресу	до	досягнення	цілей	з	охорони	здоров’я.
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5.2 Культивація сприятливого середовища для досягнен-
ня ЦСР

Розширити фіскальний простір для сталого фінансування охорони здо-

ров’я. Дії	повинні	виходити	за	межі	зобов’язань	та	наближатись	до	їх-
нього	 виконання.	 Витрати	України	на	 охорону	 здоров'я	 в	 розмірі	 77	
доларів	 США	 на	 душу	 населення	 залишаються	 одними	 з	 найнижчих	
у	Європейському	регіоні	ВООЗ	 (84).	Забезпечення	законодавчо	закрі-
плених	5%	ВВП	для	фінансування	охорони	здоров’я	–	це	інвестиція,	яка	
може	 забезпечити	 соціальну	 та	 економічну	 віддачу,	що	 виходить	 за	
рамки	цього	принципу,	та	може	допомогти	подолати	розрив	між	полі-
тикою,	плануванням	та	бюджетом	для	досягнення	ЦСР.	Ключем	до	цьо-
го	зобов’язання	має	бути	спрямованість	на	зменшення	фінансового	тя-
гаря	для	бідних	та	найбільш	вразливих	груп	(особливо	катастрофічних	
витрат	на	охорону	здоров’я).	Аддіс-Абебська	програма	дій	(85)	містить	
конкретні	політичні	міркування	щодо	України	зі	сталого	фінансування	
ЦСР.	Попередні	інвестиції	у	сферу	охорони	здоров’я	можуть	мати	куму-
лятивний	вплив	на	інші	сектори	та	сприяти	сталому	фінансуванню	за	
рахунок	мобілізації	внутрішніх	державних	ресурсів.

Розширити дезагреговані системи даних про здоров’я.	Інвестиції	в	охоро-
ну	здоров’я	можуть	бути	настільки	доказовими,	як	і	системи,	що	лежать	
в	їх	основі.	Цифрова	трансформація	державних	послуг	в	Україні	повин-
на	визначити	сектор	охорони	здоров’я	пріоритетним	та	стимулювати	
ініціативи	в	галузі	електронної	охорони	здоров’я.	Акцент	на	відповід-
них,	своєчасних	та	точних	даних	повинен	привести	до	розгляду	питан-
ня	про	розширення	джерел	даних	(включаючи	регулярну	інформацію,	
системи	реєстрації	актів	цивільного	стану	та	життєво	важливих	статис-
тичних	 даних,	 обстеження	 закладів	 охорони	 здоров’я	 та	 домогоспо-
дарств	тощо)	та	те,	як	їх	можна	структурувати	для	підвищення	справед-
ливості	у	сфері	охорони	здоров’я.	Наприклад,	системи	даних	повинні	
дозволяти	дезагрегацію	за	статтю,	гендером,	місцем	проживання	та	ін-
шими	факторами,	які	можуть	допомогти	зменшити	нерівність	у	доступі	
та	використанні	медичних	послуг.

Розвиток міжнародних партнерських стосунків та відзначання ініціатив.	
Україна	повинна	зміцнити	свої	зв’язки	та	внески	до	інституцій	та	ініціа-
тив	ЦСР	3+,	таких	як	ГПД	та	Міжнародне	партнерство	у	галузі	охорони	
здоров'я	для	UHC	2030.	Це	 слід	робити	 з	 акцентом	на	 те,	 як	 урядова	
програма	для	досягнення	цілей	ЦСР	3+	для	всіх	людей	може	отрима-
ти	 користь	 від	 ресурсів	 партнерів.	 Крім	 того,	 святкування	щорічного	
знакового	 дня,	 наприклад	 дня	 універсального	 охоплення	 послугами	
охорони	здоров’я,	що	відзначається	12	грудня,	може	допомогти	зосе-
редити	увагу	на	досягненні	універсального	охоплення	послугами	охо-
рони	здоров’я	не	лише	всіх	державних	інституцій,	а	й	увагу	усього	су-
спільства.	Це	допоможе	постійно	переорієнтувати	людей	 та	політику	
на	важливість	досягнення	ЦСР	до	2030	року.	Крім	того,	важливо,	щоб	
продовжувалась	нинішня	співпраця	Уряду	з	міжнародними	партнера-
ми	навколо	ЦСР,	щоб	залучалися	партнери	поза	межами	ООН	та	орга-
нізацій-підписантів	ГПД	для	залучення	також	неурядових	організацій,	
громадянського	суспільства	тощо,	оскільки	спільні	зусилля	є	ключовим	
фактором	для	посилення	досягнення	ЦСР.
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5.3 Надання пріоритету основоположним удосконален-
ням системи охорони здоров’я  

Забезпечити загальнодержавний підхід, що залучує всі ключові особи 
та інституції, до універсального охоплення послугами охорони здо-

ров’я (UHC).	Співпраця	з	іншими	міністерствами	та	відомствами,	що	не	
належать	до	традиційного	сектору	охорони	здоров’я,	буде	важливою,	
оскільки	багато	заходів,	необхідних	для	охорони	здоров’я,	потребують	
багатогалузевої	співпраці	та	політики,	направленої	на	соціальні	детер-
мінанти	здоров’я.	Створення	органу	на	найвищому	політичному	рівні,	
орієнтованого	на	UHC,	може	сприяти	узгодженню	політики	та	включен-
ню	Питань	Охорони	Здоров’я	в	Усі	Політики.	Внесення	законодавства,	
орієнтованого	на	партисипативний	підхід	під	керівництвом	підзвітного	
та	всеохоплюючого	органу,	буде	корисним	для	перефокусування	цілі	
UHC	як	конкретного	зусилля	з	обмеженим	строком	досягнення.	Вста-
новлення	конкретних	показників	для	досягнення	ЦСР	3.8.1	та	ЦСР	3.8.2	
Міжвідомчою	робочою	групою	та	Державною	службою	статистики	має	
першорядне	 значення	для	 затвердження	офіційної	 дорожньої	 карти,	
яка	включає	всі	міністерства,	що	працюють	разом	при	підтримці	систе-
ми	розвитку	ООН	та	партнерів	в	Україні.

Покращити доступ до якісних медичних послуг. Своєчасний	 доступ	 до	
якісних	медичних	послуг	є	пріоритетним	для	покращення	загального	
стану	здоров’я,	особливо	в	такій	країні,	як	Україна,	де	дев’ять	 із	деся-
ти	передчасних	 смертей	пов’язані	 з	НІЗ	або	 травмами.	При	переході	
до	 універсального	 охоплення	 послугами	 охорони	 здоров’я,	 одним	 з	
найважливіших,	так	званих,	вигідних	варіантів	є	забезпечення	покра-
щеного	 доступу	 до	профілактичних	 та	 лікувальних	медичних	послуг.	
Приклади	 включають	 покращення	 охоплення	 маргіналізованих	 та	
вразливих	людей	та	груп	населення	та	зменшення	пов’язаних	з	ресур-
сами,	 культурних	 та	 географічних	бар’єрів.	 Крім	 того,	 спрощення	ре-
єстрації	 ВПО	 для	 отримання	 доступу	 до	 пенсій	 та	 соціальних	 виплат	
може	сприяти	пришвидшенню	доступу	до	послуг.	Наприклад,	недороге	
та	високоефективне	втручання,	направлене	на	первинну	профілакти-
ку,	може	сприяти	покращенню	стану	здоров’я;	первинні	заходи	профі-
лактики	включають	усунення	ризиків	погіршення	здоров’я,	зниження	
вживання	наркотичних	речовин	та	алкоголю,	підвищення	безпечності	
доріг	та	боротьбу	з	насильством,	а	також	заохочення	здорового	спосо-
бу	життя.	Необхідно	дотримуватися	більш	широкого	погляду	на	стан	
здоров’я	населення,	щоб	забезпечити	роботу	над	усіма	детермінанта-
ми	здоров’я,	а	також	стійкої	системи	соціального	захисту.

Підтримка розвитку стійких кадрових ресурсів в охороні здоров’я. Потріб-
но	подвоїти	зусилля	з	підготовки,	набору	та	утримання	кваліфікованих	
медичних	працівників	та	надання	їм	доступу	до	можливостей	з	підви-
щення	 компетенцій,	 необхідних	 для	 їхніх	 посад.	 Також	потрібно	 сти-
мулювати	українських	 	медичних	працівників	для	надання	допомоги	
у	 сільській	 та	 важкодоступній	 місцевостях.	 Наостанок,	 для	 медичних	
працівників,	які	стикаються	з	насильством,	дискримінацією	та	іншими	
формами	 жорстокого	 поводження	 чи	 небезпечними	 умовами	 праці,	
повинні	 бути	 встановлені	 відповідні	 заходи	 захисту,	 які	 дозволять	 їм	
безпечно	виконувати	свої	обов’язки.



6 Висновки
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Сьогодні	Україна	продовжує	здійснювати	одну	з	найамбітніших	трансфор-
мацій	системи	охорони	здоров’я	у	світі,	й	у	цьому	звіті	були	висвітлені	поміт-
ні	досягнення	країни,	включаючи	зниження	неонатальної	та	материнської	
смертності,	 покращення	доступу	до	медичних	послуг	 та	розширення	про-
грам	 імунізації.	 Крім	 того,	 значно	 знизились	показники	 крайньої	 бідності,	
сильного	недоїдання	та	викидів	парникових	газів,	а	гендерна	рівність,	охо-
плення	медичними	послугами	та	спроможність	Міжнародних	медико-сані-
тарних	правил	зросли.

Однак,	ще	 залишаються	 значні	 проблеми,	що	 свідчать	 про	 наслідки	 кон-
флікту,	що	згубно	впливають	на	стан	здоров’я	та	помітне	збільшення	кілько-
сті	внутрішньо	переміщених	осіб,	незмінність	високих	витрат	“з	власної	ки-
шені”	та	катастрофічні	витрати	на	охорону	здоров’я,	а	також	постійно	високі	
показники	НІЗ	та	високий	рівень	смертності	серед	молодих	чоловіків.

Для	прискорення	досягнення	завдань	ЦСР	3+	необхідно	вжити	дії,	що	можна	
розподілити	на	три	ключові	категорії,	що	базуються	на	узгодженні,	активі-
зації	та	визначенні	пріоритетів	заходів.	По-перше,	зацікавлені	сторони,	що	
працюють	з	ЦСР	зі	здоров’я	та	пов’язаними	зі	здоров’ям,	повинні	узгоджува-
ти	свої	дії	з	ключовими	завданнями,	які	потребують	вдосконалення,	та	прі-
оритетними	діями,	які	прискорять	їхнє	досягнення.	Це	можна	забезпечити	
шляхом	узгодження	національних	та	глобальних	завдань	та	показників	ЦСР.	
Подальша	домовленість	на	стратегічному	рівні	(між	національною	стратегі-
єю	розвитку	та	програмою	трансформації	системи	охорони	здоров’я)	та	на	
рівні	 зацікавлених	 сторін	 (між	 системою	 Організації	 Об’єднаних	 Націй	 та	
пріоритетами	Уряду	щодо	досягнення	ЦСР)	буде	першочерговою.	По-друге,	
необхідно	створити	сприятливе	середовище	для	стимулювання	досягнення	
ЦСР 3.	Це	включає	розширення	фіскального	простору	для	стійкого	фінансу-
вання	охорони	здоров’я,	розширення	систем	дезагрегованих	даних	про	здо-
ров’я	та	розвиток	міжнародних	партнерських	відносин	для	досягнення	цілей	
ЦСР.	По-третє,	фундаментальне	покращення	системи	охорони	здоров’я	має	
бути	пріоритетним.	Однією	з	ключових	 ініціатив,	яку	необхідно	терміново	
поновити,	 –	 є	 розгортання	 стратегії	 універсального	 охоплення	 послугами	
охорони	здоров’я	на	основі	загальнодержавного	підходу.	Отже,	для	забез-
печення	доступу	до	якісних	медичних	послуг	для	всіх	будуть	потрібні	сталі	
кадрові	ресурси	та	політика	охорони	здоров’я.

Беручи	до	уваги	сильну	політичну	волю	країни	покращити	досягнення	ЦСР,	
в	наступному	десятилітті	для	прискорення	досягнення	ЦСР	3+	Україна	швид-
ко	рухатиметься	до	запровадження	політики	та	до	імплементації	дорожніх	
карт,	дотримуючись	рекомендацій,	спрямованих	на	посилення	політичного	
діалогу	між	ключовими	учасниками	у	просуванні	координованих	зусиль	для	
покращення	здоров’я	та	добробуту	в	Україні	та	прискорення	досягнення	ці-
лей	ЦСР	3+.	З	огляду	на	ці	дії,	шлях	України	до	досягнення	ЦСР	зі	здоров’я	та	
цілей	пов’язаних	 із	здоров’ям,	цілком	можливий.	 Її	успіх	буде	залежати	від	
глибокої	взаємодії	з	людьми,	установами	та	ініціативами,	які	зосереджені	на	
досягненні	ЦСР	щодо	покращення	 “людей,	планети,	партнерства,	миру	 та	
процвітання”	інклюзивним	шляхом,	щоб	нікого	не	залишити	позаду.
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Європейське регіональне бюро ВООЗ

Всесвітня	організація	охорони	здоров’я	(ВООЗ)	-	це	спеці-
алізована	агенція	Організації	Об’єднаних	Націй,	яка	була	
створена	1948	року,	і	чия	головна	функція	полягає	у	вирі-
шенні	міжнародних	проблем	здоров’я	та	охорони	здо-
ров’я	населення.	Європейське	регіональне	бюро	ВООЗ	
є	одним	із	шести	регіональних	бюро	в	різних	частинах	
земної	кулі,	кожне	з	яких	має	власну	програму	діяльності,	
спрямовану	на	вирішення	конкретних	проблем	охорони	
здоров’я	країн,	якими	регіональне	бюро	ВООЗ	опікується.

Країни-члени
Австрія
Азербайджан
Албанія
Андорра
Бельгія
Білорусь
Болгарія
Боснія	і	Герцеговина
Вірменія
Греція
Грузія
Данія
Естонія
Ізраїль
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія
Казахстан
Кіпр
Киргизстан
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Північна	Македонія
Польща
Португалія
Республіка	Молдова
Російська	Федерація
Румунія
Сан-Марино
Сербія
Словаччина
Словенія
Сполучене	Королівство
Таджикистан
Туреччина
Туркменістан
Угорщина
Узбекистан
Україна
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чеська	Республіка
Чорногорія	
Швейцарія
Швеція	

Всесвітня організація охорони здоров’я
Європейське регіональне бюро

Бюро	ВООЗ	в	Україні,	
Вул.	Ярославська	58,	04071,	Київ,	Україна	
Тел.:	+38	044	428	55	55
Email:	eurowhoukr@who.int
Website:	www.euro.who.int/en/countries/
ukraine	

WHO/EURO:2021-1523-41273-58139


