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ВСТУП
Система охорони здоров'я країни являє собою су%

купність установ, закладів і підприємств, що здійснюють
виробництво, розподіл, збереження та організацію спожи%
вання медичних послуг і товарів медичного призначення, в
тому числі підтримання санітарно%епідеміологічної безпе%
ки, надання суміжних лікувально%оздоровчих послуг, зок%
рема у галузі санаторно%курортного оздоровлення, фізкуль%
тури тощо, забезпечуючи тим самим задоволення відповід%
них потреб населення, збереження та відновлення суспіль%
ного здоров'я. Вона характеризується територіальною, га%
лузевою, функціональною та організаційною структурами,
які відображають форми територіального зосередження
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Хто зневажає можливим, роблячи вигляд, що прагне до неможливого,
насправді й не намагається досягти одного й не виконує іншого.

Юліан Відступник

установ, закладів і підприємств охорони здоров'я, масшта%
би розвитку та регіональні пропорції з надання відповідних
послуг; структуру системи за галузевою належністю її еле%
ментів; роль окремих елементів щодо виконання певних
зовнішніх і внутрішніх функцій; організаційні форми та
органи управління, які забезпечують цілеспрямований уз%
годжений розвиток усіх елементів системи (рис. 1).

Основою підвищення ефективності державного управ%
ління охороною здоров'я є вдосконалення регулювання си%
стеми надання медичної допомоги населенню України. Про%
понована структура механізму державного регулювання
системи надання медичної допомоги за функціональною
ознакою включає три основні підсистеми: державне регу%

лювання на різних рівнях (загальнодер%
жавному, регіональному, локальному),
громадське регулювання з боку насе%
лення регіонів, саморегулювання та са%
морозвиток на мікрорівні. Таким чином,
механізм виражатиме типову форму
поєднання елементів ринкової саморе%
гуляції з елементами демократичного
державного регулювання, властиву су%
часній соціально орієнтованій економіці
[69, 88].

Здоров'я досягається шляхом
складних і постійно активних зусиль
усіх структур та систем суспільства й
держави, які беруть участь у процесі
життєзабезпечення. За наявності соц%
іальної спрямованості держави, воно
займає одне з провідних місць у ство%
ренні благ життя. У більшості розви%
нених держав світу право на життя і
життєзабезпечення визначається і
закріплюється у конституціях і по%
дальших законодавчих актах. Тобто
норма закону закріплює правові умо%
ви для економічного розвитку ліку%
вальних закладів будь%якої форми
власності. Чинні нормативно%правові
документи України не систематизо%
вані, розмиті і як інструмент удоско%
налення державного управління га%
луззю не вичерпують повноцінне юри%
дичне забезпечення ринкових відно%
син, але чітко вказують, що розвиток
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Рис. 1. Структура системи охорони здоров'я України
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ефективної медичної допомоги залежить від ринкової
стратегії галузі [5].

Доведено, що економіка охорони здоров'я, яка є підси%
стемою загальнодержавної економічної системи, не може
розвиватися ізольовано від змін, що у ній відбуваються. Істо%
ричний досвід планування державної системи охорони здо%
ров'я виказав багато недоліків у галузі. Це й командно%адм%
іністративний метод управління, й залишковий принцип
фінансування, й низька офіційна заробітна плата медичних
працівників, що не стимулює ефективну роботу, неадекват%
не забезпечення фармацевтичними ліками і матеріалами
разового користування, зберігання застарілого медичного
устаткування при недостатньому фінансуванні технічного
відновлення, відсутність відтворення основних фондів (бу%
динки, спорудження, комунікації, комунальні служби) та ін.
Усе це визначає необхідність більш інтенсивного вивчення
економічних процесів реформації державного управління
охороною здоров'я.

Для забезпечення конституційного права громадян Ук%
раїни на отримання безоплатної медичної допомоги в дер%
жавних і комунальних закладах охорони здоров'я та дер%
жавного захисту цього права, реформа галузі передбачає
побудову ефективної системи медичного обслуговування
населення допомоги, що передбачає надання доступних та
якісних медичних послуг.

На сьогоднішній день здійснюється реформування га%
лузі охорони здоров'я у наступних напрямах:

— структурно%організаційне та фінансово%економічне
розмежування рівнів надання медичної допомоги;

— запровадження вільного вибору пацієнтом лікаря
первинного рівня медичної допомоги;

— створення раціонального медичного маршруту паці%
єнта для надання медичної допомоги;

— запровадження системи стандартів у галузі охорони
здоров'я та системи індикаторів якості медичних послуг;

— запровадження договірних відносин між замовника%
ми та постачальниками медичних послуг.

Кожен громадянин має право на отримання у держав%
них та комунальних закладах охорони здоров'я безоплат%
ної медичної допомоги. До такої медичної допомоги нале%
жать:

— первинна медична допомога;
— екстрена медична допомога, в тому числі стоматоло%

гічна;
— вторинна (спеціалізована) медична допомога за на%

правленням;
— третинна (високоспеціалізована) медична допомога

за направленням;
— медична допомога дітям, вагітним та породіллям;
— медична допомога хворим за епідемічними показан%

нями;
— диспансеризація населення у визначеному законодав%

ством порядку.
Медична допомога надається закладами охорони здо%

ров'я та фізичними особами%підприємцями у сфері охоро%
ни здоров'я, які мають відповідну ліцензію та зареєстровані
в установленому законом порядку. Медична допомога на%
дається в амбулаторних та стаціонарних умовах як первин%
на, вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалі%
зована) медична допомога. Порядок організації надання
медичної допомоги населенню лікарями та іншими медич%
ними працівниками, а також порядок направлення пацієнтів
до закладу охорони здоров'я, що надає медичну допомогу
відповідного рівня, встановлюється спеціально уповноваже%
ним центральним органом виконавчої влади у сфері охоро%
ни здоров'я. Кожен громадянин має право на отримання ме%
дичної допомоги, що надається відповідно до стандартів
надання медичної допомоги [19].

Аналіз ситуації, яка склалась наразі в системі охорони здо%
ров'я України, свідчить про те, що принципи діяльності цієї га%
лузі не відповідають сучасним економічним умовам держави.

У структурі витрат 2000 року 86,7% становлять кошти
бюджету і лише 13,3% — позабюджетні надходження. За%
ходи щодо формування багатоканального фінансування
здійснюються повільними темпами. За витратами на охоро%
ну здоров'я в розрахунку на одного жителя Україна займає
III місце у світі серед 191 країни.

Результати інвентаризації свідчать, що система охоро%
ни здоров'я України і досі має структуру, яка залишилася з
радянських часів. Така розпорошеність і підпорядкування
мережі різним міністерствам та відомствам не дозволяє
ефективно працювати в єдиному медичному просторі та

створює передумови нераціонального використання ре%
сурсів. Щорічне фінансування закладів охорони здоров'я
інших міністерств та відомств сягає 2,2 млрд грн. За ці кош%
ти медичну допомогу отримують 4,4 млн населення, або 9%
населення України, тут задіяно 27 тис. лікарів та 57,5 тис.
середнього медичного персоналу. Оптимізувати мережу
закладів охорони здоров'я можна лише за умов політично%
го рішення керівництва держави та внесення певних змін до
законодавства України.

У структурі видатків на охорону здоров'я України
близько 60—70% виділених коштів припадає на фонд опла%
ти праці та його нарахування (за оцінкою ВООЗ, якщо пи%
тома вага заробітної плати в структурі витрат на охорону
здоров'я становить більше 30%, то це свідчить про
відсутність процесу відтворення галузі).

Науковими дослідженнями доведено, що стан здоров'я
населення України прямо залежить від рівня фінансування
системи охорони здоров'я, але за останні 18 років цей рівень
не перевищував 3,4% обсягу ВВП за мінімальної потреби у
5% (водночас у європейських країнах цей показник переви%
щує 10%). Забезпечення державних гарантій щодо надання
безоплатної медичної допомоги (відповідно до ст. 49 Кон%
ституції України) залежить від економічної спроможності
держави, від можливості держави забезпечити фінансуван%
ня закладів охорони здоров'я. Нині система охорони здо%
ров'я знаходиться в критичній ситуації, яка потребує рішу%
чих дій з боку держави.

Таким чином, ресурси охорони здоров'я практично ви%
черпані і без рішучого здійснення реформи галузі втримати
контроль за станом здоров'я населення, насамперед за
інфекційними захворюваннями та хворобами, що зумовлю%
ють більшу частку смертності та інвалідизації осіб працез%
датного віку, що досягли критичної межі, буде не можливо.

Цілком зрозуміло, що недофінансування вітчизняної
охорони здоров'я призводить до неофіційної оплати послуг
лікарів, медсестер і керівництва клінік. Виправити ситуацію
може або збільшення фінансування медичного сектору з
держбюджету, або збільшення податкового навантаження
на роботодавців.

Ключовими проблемами охорони здоров'я населення
України є:

1) незадовільний стан здоров'я населення;
2) недостатнє медикаментозне і матеріально%технічне

забезпечення закладів охорони здоров'я;
3) нераціональна організація системи надання медичної

допомоги, диспропорція її первинного, вторинного і третин%
ного рівнів;

4) брак сучасних медичних технологій, недостатнє во%
лодіння ними;

5) низький рівень інформованості про сучасні медичні
технології, засоби збереження здоров'я та активного доз%
вілля;

6) неефективність державної політики щодо формуван%
ня здорового способу життя;

7) недостатність фінансових і насамперед бюджетних,
ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи
охорони здоров'я;

8) практична відсутність ринку медичних послуг;
9) недосконалість нормативно%правових актів, які впли%

вають на створення умов для поліпшення стану здоров'я
населення та підвищення ефективності використання в си%
стемі охорони здоров'я людських, матеріально%технічних та
фінансових ресурсів в умовах ринкової економіки.

У Програмі економічних реформ Президента України
на 2010—2014 роки Януковича В.Ф. "Заможне суспільство,
конкурентноспроможна економіка, ефективна держава" в
рамках виконання розділу "Реформа медичного обслугову%
вання" пріоритетними завданнями у сфері охорони здоро%
в'я визначено: підвищення якості та доступності медичних
послуг, поліпшення ефективності державного фінансуван%
ня, створення стимулів для здорового способу життя насе%
лення й здорових умов праці.

Мета реформи системи охорони здоров'я — поліпшення
здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого
доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.
Для реалізації поставлених завдань передбачається розроб%
ка відповідних законодавчих та підзаконних актів. Провес%
ти поетапну структурну реорганізацію галузі — розмежу%
вати первинний, вторинний та третинний рівні надання ме%
дичної допомоги, створити центри первинної медичної до%
помоги, продовжити розвиток інституту сімейного лікаря,
реорганізувати систему надання екстреної медичної допо%
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моги, створити високоспеціалізовані центри та універси%
тетські клініки.

Удосконалити систему фінансування галузі охорони
здоров'я можна через об'єднання фінансових ресурсів для
первинної, вторинної та третинної медичної допомоги,
збільшити питому вагу видатків на первинну медичну допо%
могу в загальному обсязі фінансування, перейти від кошто%
рисного фінансування галузі до самостійного розподілу
коштів шляхом запровадження системи державної закупівлі
медичних послуг, формування системи єдиних економічно
обгрунтованих тарифів на медичні послуги.

Реформу системи охорони здоров'я в Україні було роз%
почато у січні 2011 року. Метою першого її етапу є випро%
бування нової, оптимізованої моделі охорони здоров'я в
рамках пілотних проектів, які будуть реалізовані у спеціаль%
но визначених регіонах. Повномасштабне запровадження
реформи заплановане на 2013 рік.

Трьома регіонами, у яких планується реалізація пілот%
них проектів, визначено Донецьку, Дніпропетровську та
Вінницьку області.

Упродовж першого року втілення пілотних проектів
буде реорганізовано мережу закладів охорони здоров'я та
здійснено підготовку необхідних законодавчих та регуля%
торних змін, потрібних для реформування системи фінан%
сування медичних закладів. Механізм реформування перед%
бачає вдосконалення схеми договірних відносин між конк%
ретним регіоном та закладами системи охорони здоров'я.

У 2012 році дію пілотних проектів буде поширено на
переважну більшість областей України. У 2013 році очікуєть%
ся, що систему буде запроваджено на загальнонаціональ%
ному рівні згідно з положеннями нового законодавства, що
визначатиме нові засади та принципи надання медичних
послуг в Україні.

Чинна система охорони здоров'я в Україні вкрай не%
ефективна. Головною причиною її неефективності є модель
фінансування охорони здоров'я, що не дає державі змоги
забезпечити гідний рівень надання медичних послуг. Ініційо%
вана пілотна програма має на меті визначення нових підходів
до фінансування системи охорони здоров'я, які захищати%
муть інтереси і користувачів медичних послуг, і надавачів
цих послуг.

Пілотним законопроектом запропоновано структурно%
організаційне та фінансово%економічне розмежування зак%
ладів охорони здоров'я за видами надання медичної допо%
моги (первинної, вторинної, третинної та екстреної) шля%
хом створення центрів первинної медико%санітарної допо%
моги, спеціалізованих за профілем та інтенсивністю медич%
них закладів як складових госпітальних округів та високос%
пеціалізованих закладів охорони здоров'я або центрів з на%
дання третинної медичної допомоги.

Пілотним проектом передбачається, що процес струк%
турування має відбуватися лише з урахуванням особливос%
тей адміністративних територій (щільності та характеру роз%

селення населення, стану транспортних
комунікацій, матеріально%технічного та
кадрового потенціалу закладів охорони
здоров'я, їх профілю та інших територі%
альних особливостей). Це дозволить скон%
центрувати наявні матеріальні, фінансові
та трудові ресурси закладів охорони здо%
ров'я, уникнути дублювання їх функцій та
структурувати відповідно до інтенсивності
надання медичної допомоги.

Законопроектом запропоновано зас%
тосування програмно%цільового методу у
бюджетному процесі, що дозволить спря%
мувати бюджетні кошти за видами медич%
ної допомоги з бюджетів відповідних
рівнів, а також запровадити договори на
медичне обслуговування.

Реалізація пілотного проекту передба%
чає:

— створення на базі існуючої мережі
закладів охорони здоров'я в пілотних рег%
іонах структурованої за видами медичної
допомоги системи медичного обслугову%
вання шляхом реорганізації закладів охо%
рони здоров'я, які забезпечують потреби
населення у первинній, вторинній (спеціа%
лізованій), третинній (високоспеціа%
лізованій) та екстреній медичній допомозі;

— організацію та забезпечення функ%
ціонування у пілотних регіонах центрів первинної медич%
ної (медико%санітарної) допомоги для задоволення потреб
населення у такій медичній допомозі;

— перепрофілювання закладів охорони здоров'я пілот%
них регіонів, що надають вторинну (спеціалізовану) медич%
ну допомогу, з урахуванням інтенсивності її надання;

— організацію діяльності у пілотних регіонах госпіталь%
них округів, які повинні забезпечити умови для надання на%
селенню вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

— створення у пілотних регіонах центрів екстреної ме%
дичної допомоги для задоволення потреб населення в такій
медичній допомозі;

— перерозподіл ресурсів між закладами охорони здо%
ров'я пілотних регіонів, що надають первинну, вторинну
(спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екст%
рену медичну допомогу на території зазначених регіонів;

— розмежування видатків між місцевими бюджетами
на охорону здоров'я за видами медичної допомоги;

— здійснення, починаючи з 2012 року, фінансування
закладів охорони здоров'я в пілотних регіонах за видами
медичної допомоги відповідно до договорів про медичне
обслуговування населення згідно з вимогами цього Закону;

— запровадження, починаючи з 2012 року, системи інди%
каторів якості первинної, вторинної (спеціалізованої), тре%
тинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної до%
помоги, які враховуються під час оцінювання якості медич%
ної допомоги відповідного виду;

— застосування елементів програмно%цільового мето%
ду розроблення та виконання місцевих бюджетів у частині
видатків на охорону здоров'я за відповідними видами ме%
дичної допомоги.

Реформування системи охорони здоров'я в пілотних
регіонах проходить в два етапи. Перший передбачає прий%
няття органами місцевого самоврядування відповідних
рішень, структурну перебудову системи охорони здоров'я з
формуванням центрів первинної медико%соціальної допо%
моги та створення госпітальних округів. Другий етап —
прийняття органами місцевого самоврядування відповідних
рішень щодо зміни господарсько%правового статусу бюд%
жетних закладів охорони здоров'я на комунальні неприбут%
кові підприємства, їхня реєстрація відповідно до чинного
законодавства, проведення ліцензування та державної ак%
редитації реорганізованих закладів охорони здоров'я, ук%
ладання договорів щодо виконання Програми державного
замовлення в сфері охорони здоров'я.

На сьогоднішній день регіони залежать від організації
муніципального фінансування лікарняних закладів та роз%
поділу бюджету. Організація фінансування охорони здоро%
в'я подана на рис. 2. у вигляді джерел, засобів та інститутів,
що збирають податки.

Незалежно від засобів впливу на ринок, розрізнюють
такі методи державного регулювання, як правові, адмініст%
ративні та економічні (рис. 3).

Рис 2. Основні джерела фінансування, засоби здійснення платежів
й організації, що їх збирають
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Багато економістів скептично ставлять%
ся до можливості успішного регулювання
на такому складному ринку, як ринок ме%
дичних послуг. Багато хто вважає, що зміна
методів пропозиції медичних послуг, зок%
рема екстенсивніше використання можли%
востей системи профілактики, є найопти%
мальнішим способом зменшення витрат на
медицину.

Варто зазначити, що однією з істотних
причин невдалого регулювання є некомпе%
тентність. Урядовцям часто не вистачає
знань, умінь та навичок для вироблення
змістовних регулюючих положень.
Сутність положень має бути ретельно про%
думана, а санкції та стимули розроблені
так, щоб сприяти дотриманню вимог, в
іншому випадку регулювання навряд чи
буде ефективним. Вирішення цих завдань
вимагає участі спеціалістів багатьох галу%
зей. Для цього потрібні кваліфіковані екс%
перти з кількох галузей. Неправильне ре%
гулювання може лише посилити помилку
ринку.

Одним із способів усунення неефектив%
ності державного регулювання є забезпе%
чення виконання і контроль дотримання
регулятивних вимог.
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