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Наталія Рингач є фахівцем з демографії, соціальної медицини, управління 

у сфері охорони здоровя та національної безпеки, аналізу політики та стратегі-

чного планування. Наукові розвідки сфокусовано на формуванні та реалізації 

соціальної державної політики, спрямованої на покращання здоров‘я та подов-

ження активного довголіття у світлі досягнення Україною Цілей Сталого Роз-

витку, оцінці потенційних та реальних ризиків для громадського здоров‘я та 

національної безпеки та розробці напрямів та механізмів їх мінімізації. 

Досвід роботи: 

 Аналітична робота з оцінки демографічної ситуації та стану системи охорони 

здоров‘я України як підґрунтя для розробки і реалізації урядової соціальної 

політики, зокрема, демографічної політики та політики у сфері охорони здо-

ров’я; 

 Оцінка реальних і потенційних втрат людського та трудового потенціалу; 

 Підготовка аналітичних матеріалів для керівництва галузей, уряду та парла-

менту;  

 Участь у розробці програмних документів (Програма дій Уряду, Програма 

соціально-економічного розвитку України, Міжгалузева комплексна програ-

ма «Здоров‘я нації» тощо); 

 Стратегічне планування;  

 Моніторинг та оцінка ефективності реалізації загальнонаціональних програм 

та заходів;  

 Медико-демографічне прогнозування, розробка пропозицій з удосконалення 

політики на національному і регіональному рівнях;  

 Соціологічні дослідження;  

 

Автор понад 180 праць з проблем управління охороною здоров’я, демо-

графії, соціальної медицини, національної безпеки, з них одна одноосібна мо-

нографія та 29 розділів/підрозділів колективних монографій та науково-

аналітичних доповідей:  

. 
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Викладає: «Соціальна медицина»; «Демографічне моделювання та прогнозу-

вання»; «Сучасні аспекти громадського здоров’я»; «Сучасні технології протидії 

розповсюдженості ВІЛ/СНІДу та наркозалежності: роль первинної медичної 

допомоги на засадах сімейної медицини», «Управління та лідерство у сфері 

громадського здоров'я», «Проведення аналізу політики», «Моніторинг і оцінка, 

використання даних та інформація в сфері громадського здоров'я»; «Інтерпре-

тація та оприлюднення даних у сфері громадського здоров’я». 

 

Попередні академічні посади: 

 

2016-2019 – професор кафедри управління охороною здоровя Національ-

ної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України; 

2017-2018 – професор , аспірантура Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М. В. Птухи НАН України 

2015-2016 – доцент Українського тренінгового центру сімейної медицини 

НМУ ім. О.О.Богомольця; 

 

Інші професійні посади: 

робота лікарем (1984-1996), наук. діяльність у Українському інституті 

громадського здоров‘я (1996-2000), державна служба у Міністерстві охорони 

здоров’я України (2000-2010) з перервою на навчання в докторантурі Націона-

льної академії державного управління при Президентові України (2006-2009), 

наук. діяльність у Інституті демографії та соціальних досліджень НАН України 

(2010-т/ч). 

 

Освіта: 

2016 Short Term Training Course Modern Аspects of Public Health 

2016 Літня школа з моніторингу та оцінки для викладачів вищих навча-

льних закладів (METIDA) 

2006–2009 Докторантура НАДУ при Президентові України. Дисертація на 

тему “Державне управління охороною здоров’я як складовою системи забезпе-

чення національної безпеки” (2010); 

2006 Курс “Технології прикладних соціологічних досліджень”, Вища 

школа соціології 

при Інституті соціології НАН України 

2006 Курс “Управління змінами в системі охорони здоров‘я України в 

контексті європейської інтеграції”, НАДУ при Президентові України 

2004 Курс “Охорона здоров‘я та бідність”, Національна академія держав-

ного управління при Президентові України  

2002 Кандидат медичних наук (соціальна медицина).  

1978–1984 Чернівецький державний медичний інститут 
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Підвищення кваліфікації (останні): Advanced Training in European 

Universities of Slovakia-Austria «Innovations in higher education: global trend and 

regional experience» (2017); Дистанційний курс з лідерства та управління 

Distance learning «Leadership and Management in Health» (2016 ); Short Term 

Training Course on Modern Aspects of Public Health (2016); Літня  школа з моні-

торингу та оцінки для викладачів ВНЗ (2016); міжнародний семінар Capacity 

Development for National Policy Responses to Population Ageing Sub-Regional 

Workshop for Countries of Eastern Europe and Central Asia (2013); Міжнародний 

семінар щодо реалізації положень Європейської соціальної хартії (2013). 

 

Перелік основних наукових публікацій 

 

Монографії  

1. Рингач Н. О. Громадське здоров’я в Україні як чинник національної 

безпеки : монографія / Н. О. Рингач. – К. : Вид-во НАДУ, 2009. – 296 с.  

2. Основні принципи побудови інформаційних кампаній в контексті 

тематики „ВІЛ та діти” : посібник для організаторів / За ред. Королька В. Г. 

(Рингач Н. О. – підрозділи 2.1, 2.3) – К. : ЮНІСЕФ, 2006. – 68 с. 

3. Key strategies for further development of the health care sector in 

Ukraine. Joint report / Under joint edit. by V.M. Lekhan and V.M. Rudiy. – Kiev, 

Raevsky Scientific Publishers, 2007. – 160 p.  

4. Смертність населення України у трудоактивному віці : колект. моно-

графія / відп. ред. Е. М. Лібанова. – К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. НАНУ, 

2007. – 211 с. (Рингач Н. О. – у співавторстві) 

5. Вплив економічної кризи на епідемію ВІЛ/СНІД в Україні : аналіти-

чна доповідь Центру антикризових досліджень (витяг) [Жаліло Я. А. (керівник 

авт. кол.), Рингач Н. О., Солоненко І. М. та ін.]. – Київ, 2 квітня 2009 р. URL: 

http://network.org.ua/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=864&It

emid=613  

6. Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського 

села : монограф. – К.: Ін-т демографії та соц. дослідж. НАНУ, 2007. – 468 с. 

(Рингач Н.О. – розділ 4.1 Стан здоров‘я сільського населення – С.118–129.) 

7. Населення України. Народжуваність в Україні у контексті суспільно-

трансформаційних процесів : монограф. – К. : АДЕФ-Україна, 2008. – 288 с. 

(Рингач Н. О. – розділ 2.4 Роль стану репродуктивного здоров‘я у формуванні 

рівня народжуваності. – С. 190–205 у співавторстві з Жилкою Н. Я.) 

8. Втрата здоров’я та обмеження можливостей життєдіяльності як соці-

альна загроза // Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків : 

кол. науково-аналітична монографія / За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демо-

графії та соц. дослідж. НАНУ,  Держкомстат України,  2010. – 518 с. (Рингач 

Н. О. розділи 2.3, 2.4 – С.135–146–159) 

9. Стан та чинники здоров’я українських підлітків : моногр. / О. М. Ба-

лакірєва, Т. В. Бондар, О. А. Артюх та ін. ; ред. О. М. Балакірєва. – К. : ЮНІ-

СЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2011. – 172 с.  (Рингач Н. О. роз-
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діли: 4. Здоров’я молодих людей – С. 63–69; 6. Статева культура учнівської мо-

лоді – С. 109–120; 8. Медичне обслуговування в навчальному закладі  та 

9. Щеплення «за і проти» – С. 130–142)  

10. Рівень поширення і тенденції вживання тютюну, алкогольних напоїв, 

наркотичних речовин серед учнівської молоді України : 2011 / О. М. Балакірєва 

(кер. авт. кол.), Т. В. Бондар, Ю.П. Галіч та ін. / Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. 

Яременка. – К. : ТОВ ВПК «ОБНОВА», 2011. – 176 с. (Н. О. Рингач – підрозді-

ли 1.1-1.5, розділ 4)  

11. Демографічні процеси та трансформація вікової структури населення 

України у контексті суспільної модернізації / Людський розвиток в Україні: со-

ціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки : кол. на-

уково-аналітична моногр. / За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соц. 

дослідж. НАНУ, 2012. (– 320 с. ) Н. О. Рингач – С.151–171.  

12. Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років незалежності : 

Аналітичний звіт. – К., 2012. – 164 с. (Рингач Н. О. – С. 61–76, – С. 148–150). 

13. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу [моногр.] / За 

ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. НАНУ, 2012. – 404 

с. (Рингач Н. О. – р. 3.6 Доступ до безпечного екологічного середовища в кон-

тексті здоров’я – С. 156–166., р. 6.3.2 Політика охорони здоров’я – С. 321–330.) 

14. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Націона-

льна доповідь / кер.авт. колективу Е.М. Лібанова / Ін-т демографії та соц. дос-

лідж. імені М.В. Птухи. – Умань : Вид. - поліграф. центр «Візаві», 2012. – 412 с. 

(Рингач Н. О. – С.162-166, – С. 335–338.) 

15. Україна: через десять років після Мадриду (у складі авт. кол.) – К. : 

Мінсоцполітики України,  Ін-т демографії та соц. дослідж. НАНУ, Фонд ООН, 

2012. – 130 с. (Н. О. Рингач – С. 45–58.) 

16. Evaluation of the Current State of Early HIV Diagnostics in Children 

Born to HIV Infected Mothers / N. V. Kotova, N. O. Babiy, I. V. Andrianova, M. G. 

Liulchuk, N. O. Ryngach. – Kyiv : Foliant Printing Centre, 2013. – 60 p. N. O. 

Ryngach – Р. 36–45 Assessing the Potential Need for the Introduction of DBS 

Methodology and Costing of Analytical Phase of the Study at the National / Regional 

Level https://www.unicef.org/ukraine/Rannia_diagnostyka_engl.pdf 

17. Мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств, 2012. – 

К. : К.І.С., 2013. – 432 с. (Рингач Н.О. – р. 4; 8.4)  

18. Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні 

та прикладні аспекти оцінювання : [монографія] / за ред. Е. М. Лібанової; І-т 

демографії та соц. досліджень імені М. В. Птухи НАН України. – Умань, 2012. 

– 312 с. (Рингач Н.О.  – С. 183–198.)  

19. Рынгач Н. Отношение к сексу и сексуальной свободе / Ценностные 

ориентации современной украинской молодежи в сфере сексуального и семей-

но-брачного поведения: аналитический отчет / Под ред. О. Н. Балакиревой //  

Персона-L. – 2013. – № 1. – С.46–61. (1 раздел) та Рынгач Н. Опыт сексуальных 

отношений / Ценностные ориентации современной украинской молодежи в 

сфере сексуального и семейно-брачного поведения: аналитический отчет / Под 

ред. О. Н. Балакиревой //  Персона-L. – 2013. – №2. – С. 74-81 (2 раздел) // 
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http://persona-l.pp.ua/rubrics/poznavatelno/seks-v-ukraine-mnenie-molodogo-

pokoleniya (Н. Рынгач - разделы 1, 2) 

20. Населення України. Імперативи демографічного старіння. – К. : ВД 

«АДЕФ-Україна», 2014. – 288 с. (Рингач Н.О. –. 1.3 «Соціальні та економічні 

виклики, зумовлені старінням» – С. 32–55; 2.1 «Стан здоров’я й тривалість жит-

тя у поважному віці» – С. 56–86, 3.23 «Забезпечення умов для здорового ста-

ріння та активного довголіття» – С. 226–235 (у спів. з І. О. Курило) 

21. Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність / За ред. д.і.н. 

О.М. Майбороди – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 184 с. (Ри-

нгач Н.О. у складі авт. кол. р. 5.4) 

22. Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації дер-

жавної соціальної політики (колективна монографія) / за ред. Е.М.Лібанової. – 

К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 

2014. – 380 с. (Рингач Н.О. у складі авт. кол.– С.64–81) 

23. Цілі Розвитку Тисячоліття в Україні – 2014. Щорічна моніторингова 

доповідь. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень/ПРООН, 2014.  – 

43 с. (Рингач Н.О. у складі авт. кол. – С. 23–40) 

24. Стратегічні пріоритети молодіжної політики: освіта, зайнятість, жит-

ло: щорічна доп. Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Мініс-

трів України про становище молоді в Україні / Міністерство молоді і спорту 

України, Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. – К., 2014. – 359 с. Рин-

гач Н.О. у складі авт. кол.– С. 31–59). 

25. Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних дослі-

джень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради 

України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної 

безпеки». – К. : НІСД, 2014. – 148 с. (Рингач Н.О. у складі авт. кол. р. 3, особис-

ті – С. 93–94, 116-117) 

26. Показники та соціальний контекст формування здоров’я підлітків : 

моногр. / ред. О. М. Балакірєва. – К. : ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. 

Яременка, 2014. – 156 с.  (Рингач Н. О. підрозділи: 2.1. Самооцінка здоров’я уч-

нівської молоді. – С. 55–60; 2.6. Статева культура молоді, що навчається. – С. 

87–93.) 

27. Робота із стратегічною інформацією у сфері протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на регіональному рівні : практичний посібник / ред. О. М. Бала-

кірєва. – К. : ТОВ "Поліграф плюс", 2015. – 120 с. (Рингач Н.О. у складі авт. 

кол.) 

28. Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріори-

тетні напрями державної політики / – К., НАН України. – 2015. – 167 с. (Рингач 

Н.О. р. 1.2,  у складі авт. кол.)  

29. Соціальна ринкова економіка: орієнтири для євроінтеграційних тран-

сформацій України / під ред. Є. Ніколаєва. - К. : Фонд Конрада Аденауера, 

2015. – 58 с. (KAS Policy Paper 25). (Рингач Н.О. розділ 5. Охорона здоров’я: 

необхідність змін і напрями реалізації принципів соціальної ринкової економі-

ки).– С. 34-40. 
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30. Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет націона-

льної безпеки: Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України 

про становище молоді в Україні (за підс. 2014 року) / Держ. ін-т сімейної та мо-

лодіжної політики. – К., 2015. – 200 с.  (Рингач Н.О. у складі авт. кол.– С.17–35) 
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