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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В 

СФЕРІ МЕДИЦИНИ 
 

В сучасних умовах розвитку української державності з урахуванням взятого курсу на інтеграцію до європейського 

співтовариства вироблення та реалізація політики ефективного кадрового забезпечення усіх сфер господарства, у тому числі 

соціально-гуманітарної сфери, і, зокрема, сфери охорони здоров’я, вбачається одним із пріоритетних завдань. Вироблення та 

реалізація сучасної кадрової політики України в усіх сферах суспільної діяльності потребує ефективної кадрової системи, що 

включає сукупність кадрових інститутів та організаційних структур, які здійснюють цілісне управління кадровими 

процесами, з метою досягнення визначених пріоритетів розвитку суспільства. Пропонуємо під державною кадровою 

політикою розуміти стратегічну діяльність держави, яка реалізується через  планування формування, розвитку та 

раціонального використання кадрів, прогнозування тенденцій на ринку праці, визначенням цілей і пріоритетів кадрової 

діяльності. 

Відповідно до цієї Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 рр., реалізація державної кадрової 

політики має бути спрямована на досягнення: 

- в соціальному аспекті - високого рівня розвитку людського потенціалу держави, задоволення очікувань 

населення щодо професійної самореалізації, гідної оплати праці; 

- в економічному аспекті - забезпечення всіх галузей суспільного виробництва кваліфікованими кадрами, 

зростання конкурентоспроможності держави, підвищення рівня добробуту населення; 

- в інституційному аспекті - удосконалення нормативно- правової бази з метою запровадження новітніх підходів 

у кадровому менеджменті; 

- в організаційному аспекті - розбудови системи управління трудовими ресурсами на засадах соціального діалогу 

та партнерства держави і суб’єктів підприємницької діяльності [1]. 

Ефективне виконання державою своїх функцій неможливе без професійних кадрів, які є головним потенціалом 

країни. Дієва кадрова політика є одним із потужних інструментів реформування, вона визначає місце і роль кадрів у 

суспільстві, мету, завдання, найважливіші напрями і принципи роботи державних структур з кадрами, головні 

критерії їх оцінки, шляхи удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних 

працівників, раціональне використання кадрового потенціалу України. Адже саме від наявності кадрів, їхнього 

професіоналізму, у першу чергу, залежать якість та своєчасність надання медичної допомоги. Тому вироблення 

національної кадрової політики у сфері охорони здоров’я є нагальною необхідністю і умовою успішного 

запровадження реформ [2,3]. 

З огляду на вищезазначене, стратегічними цілями кадрової політики у сфері охорони здоров’я є: 

- у соціальному аспекті - досягнення високого рівня розвитку людського потенціалу держави, забезпечення рівня 

популяційного здоров’я, що підтверджуватиметься високими рівнями індексу людського розвитку та індексу 

здоров’я; задоволення очікувань медичних працівників щодо професійної самореалізації, гідних умов праці, у тому 

числі її оплати; 

- в економічному аспекті - на забезпечення сфери охорони здоров’я кваліфікованими кадрами, підвищення рівня 

добробуту населення, конкурентоспроможності держави в цілому та на міжнародному ринку надання медичних 

послуг; 

- в інституційному аспекті - на вдосконалення нормативно-правової бази з метою запровадження новітніх 

підходів у кадровому менеджменті у сфері охорони здоров’я з урахуванням вимог Європейського Союзу; 

- в організаційному аспекті - на розбудову системи управління трудовими ресурсами у сфері охорони здоров’я на засадах 

соціального діалогу та партнерства держави і суб’єктів підприємницької діяльності [4]. 

 

Список використаних джерел: 

1.Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки, Указ Президента України від 1 лютого 2012 року № 

45/2012. - Режим доступу: http:/ /zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45/2012. 

2. Москаленко В. Ф. Глобальні та національні проблеми кадрових ресурсів охорони здоров’я / Москаленко В.Ф., 

Грузєва Т.С. // Главный врач. - 2007. - № 1. - С. 32-40. 

3. Москаленко В. Ф. Наукові перспективи формування кадрових ресурсів охорони здоров’я в Україні на етапі 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги / Москаленко В.Ф., Латишев Є.Є., Ледощук Б.О. // Охорона 

здоров’я України. - 2008. - № 2. - С. 20-29. 

4. Короленко В.В., Юрочко Т.П. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я України в контексті європейської 

інтеграції. - К., 2018. - 96 с. 


