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ВСТУП
Глибокі економічні та політичні

зрушення в усіх сферах суспільного
життя, що стали визначальною озна+
кою ХХ — поч. ХХІ століття, та по+
в'язана з цим масштабна соціально+
економічна криза в Україні супро+
воджувалася різким зниженням
рівня життя населення, вибуховим
його розшаруванням за рівнем до+
ходів, виникненням бідності і зрос+
танням соціальної напруги. Розроб+
ка ефективних методів фінансової
політики, їх практична реалізація
для розв'язання складних політич+
них, економічних та соціальних про+
блем супроводжуються кардиналь+
ною зміною підходів до розуміння
фінансів, визнанням їх фундамен+
тального значення у контексті стра+
тегічних завдань економічної розбу+
дови держави.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити поняття та форми

фінансування системи охорони здо+
ров'я в Україні.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Правові та організаційні основи

фінансового забезпечення охорони
здоров'я в Україні у межах юридич+
ної науки є, на жаль, недостатньо
дослідженими. Фундаментальною
основою для вказаного дослідження
стали праці таких вчених: А. Берла+
ча, Л. Воронової, І. Заверухи, М. Ку+
черявенка, А. Нечай, Н. Пришви,
Л. Савченко, І. Сенюти, С. Стеценка,
С. Юрія, Х.  Ярмакі та ін. Серед зару+
біжних вчених цими питаннями зай+
малися Г. Беккер, Е. Ліннако, А. Ма+
лагардіс, Д. Норт, Р. Салтман, В. Се+
мьонов, Дж. Е. Стігліц та ін. Управ+
лінським аспектам системи охорони
здоров'я присвятили свої праці такі
українські вчені та практики, як
Л. Батіг, М. Білинська, З. Гладун,
С. Дяченко, О. Коваленко, Я. Радиш,
В. Рудий, В. Пашков, В. Третьяков,
М. Шевченко та ін. Економічні питан+
ня фінансового забезпечення охоро+
ни здоров'я знайшли своє відобра+
ження у працях Н. Карпишин, Є.
Малік, І. Радь, О. Тулай, М. Шутова.

Велике значення таких благ, як
життя і здоров'я людини, зумовлює
необхідність їх охорони. Забезпе+
чення населення лікувально+про+
філактичною допомогою в достат+
ньому обсязі та високої якості зале+
жить від адекватності матеріально+
технічної бази закладів охорони здо+
ров'я, професіоналізму та кваліфі+
кації лікарів, компетентності керів+
ників, психологічної готовності на+
селення піклуватися про стан свого
здоров'я. Але однією з обов'язкових
умов, що забезпечить належну
якість медичного обслуговування, є
фінансове забезпечення як один із
основних чинників, що впливає на
розвиток охорони здоров'я та соц+
іально+економічну результативність
галузі.

Поняття "фінансове забезпечен+
ня" є багатоплановим і мусить роз+
глядатися у економічному та право+
вому аспектах, тому для того, щоб
його визначити, доцільно розгляну+
ти і суміжні поняття, серед яких:
бюджетне фінансування, кошторис+
не фінансування, самофінансування,
благодійництво, страхування, що
дасть змогу сформулювати поняття
фінансового забезпечення охорони
здоров'я як окремого об'єкта право+
вого регулювання та окреслити його
специфічні риси.

У вітчизняній науці розглядають
фінансове забезпечення як метод
фінансового механізму, який засто+
совують у процесі розподілу та пе+
рерозподілу виробленого в суспіль+
стві національного продукту. Такий
підхід, де фінансове забезпечення
представлено як один із методів
фінансового механізму, покликаний
забезпечувати розподільчі та пере+
розподільчі процеси з метою утво+
рення доходів і фондів грошових
коштів, притаманний науковим пра+
цям О. Кириленко, С. Юрія. Подіб+
ної думки дотримується В. Опарін,
який вважає, що фінансове забезпе+
чення — це структурна підсистема
фінансово+кредитного механізму.
Також він визначає фінансове забез+
печення як систему джерел і форм
фінансування розвитку економічної
та соціальної сфер суспільства [2, c.
72].

Фінансове забезпечення — це
метод фінансового механізму, за до+
помогою якого формують та викори+
стовують фонди грошових коштів і
який характеризує зміст впливу
фінансів на різні аспекти суспільних
правовідносин.

Фінансове забезпечення охоро+
ни здоров'я — це метод фінансового
механізму, що визначає принципи,
джерела і правові форми фінансу+
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вання суб'єктів господарювання,
діяльність яких спрямована на охо+
рону, збереження, зміцнення та
відновлення здоров'я громадян.

Охорона здоров'я — це функція
держави, а збереження здоров'я —
це функція і держави, і кожної осо+
би зокрема. Фінансове забезпечення
охорони здоров'я не може бути реа+
лізованим без відповідного правово+
го механізму.

Правовий механізм фінансового
забезпечення охорони здоров'я — це
система методів та форм, важелів та
інструментів, які використовуються
для підтримки і функціонування охо+
рони здоров'я за допомогою норма+
тивно+правового та інформаційного
забезпечення.

Норми законів є основою право+
вого механізму фінансового забез+
печення охорони здоров'я. Фінансо+
во+правові норми — це обов'язкові
розпорядження державних органів
щодо мобілізації розподілу і викори+
стання централізованих і децентра+
лізованих фондів, виражені в катего+
ричній формі й забезпечуються при+
мусовою силою закону. Фінансово+
правові норми поділяються на такі
види: норми, що зобов'язують; нор+
ми, що забороняють; норми, що
уповноважують. Фінансові важелі є
важливим елементом правового ме+
ханізму фінансового забезпечення
охорони здоров'я.

Одним із видів фінансових ва+
желів є норми і нормативи. Важливе
значення норм і нормативів полягає
в тому, що практично всі фінансові
регламенти й розрахунки в галузі
охорони здоров'я грунтуються на
певних визначених нормах, нормати+
вах. Необгрунтовані або невзаємо+
пов'язані норми і нормативи можуть
розладнати роботу найдосконалішо+
го механізму.

Фінансові стимули також мають
важливе значення для функціону+
вання правового механізму фінансо+
вого забезпечення охорони здоро+
в'я. Це система податкових пільг, ви+
гідна оренда, низькі ставки відсотків
за кредити, премії, моральні стиму+
ли та інше.

Правовий механізм фінансового
забезпечення охорони здоров'я має
бути забезпечений ефективним
фінансовим контролем та необхід+
ною інформацією. Фінансовий кон+
троль в галузі охорони здоров'я —
це контроль за функціонуванням
правового механізму фінансового
забезпечення охорони здоров'я.
Інформаційне забезпечення має
об'єктивно відображати інформацію
про стан фінансового забезпечення
охорони здоров'я на будь+який мо+

мент часу і з будь+яким ступенем де+
талізації.

Правовий механізм фінансового
забезпечення охорони здоров'я в
Україні функціонує поряд із загаль+
ними рисами фінансового і бюджет+
ного механізму, останньому властиві
свої особливості.

У першу чергу, бюджетний ме+
ханізм — це сукупність певних видів
бюджетних відносин, специфічних
методів мобілізації та використан+
ня бюджетних коштів. Бюджетний
механізм повинен бути реальним
втіленням основ бюджетної політи+
ки, відображаючи певну спрямо+
ваність бюджетних коштів на вирі+
шення економічних і соціальних зав+
дань на певному етапі розвитку дер+
жави.

Виступаючи складовою ланкою
загальної системи управління еконо+
мікою, бюджетний механізм зво+
диться до виконання двох основних
функцій: фінансове регулювання
економіки, соціальних процесів і
фінансове їх забезпечення. Проте,
щоб фінансово забезпечити відпо+
відні заходи та програми відповідни+
ми грошовими коштами необхідно
визначити прийоми, методи та фор+
ми мобілізації ресурсів, застосовую+
чи інструментарій руху бюджетних
коштів та утворення відповідних
фондів.

Розглядаючи бюджетний ме+
ханізм в цілому, а також особливості
його підсистем, питання наявності
якісної законодавчої та нормативної
бази, особливих підходів до її фор+
мування та удосконалення займають
центральне місце. Так, з одного
боку, без розробки відповідного за+
конодавчого та нормативного забез+
печення неможлива цивілізована
організація бюджетного процесу в
державі та механізму його здійснен+
ня. Тому створення такого забезпе+
чення відноситься до вхідних підси+
стем бюджетного механізму. З дру+
гого боку, функціонування бюджет+
ного механізму на кожному етапі
бюджетного процесу, чіткий взає+
мозв'язок між підсистемами, важе+
лями, елементами забезпечується
виключно наявними законами, інши+
ми нормативними актами, які регу+
люють бюджетні відносини у країні.
Тому наявність якісних законодав+
чих та інших нормативних доку+
ментів створюють умови ефективно+
го функціонування обслуговуючих
та заключних підсистем бюджетно+
го механізму, а також досягнення
високих кінцевих результатів впли+
ву його на рівень соціально+еконо+
мічного розвитку суспільства.

Основними формами фінансо+

вого забезпечення охорони здоро+
в'я в Україні є: бюджетне фінансу+
вання, добровільне медичне страху+
вання, самофінансування, благо+
дійництво, інвестування і кредиту+
вання. Крім того, в період переходу
до ринкової економіки державним
та комунальним установам охорони
здоров'я було дозволено некомер+
ційну господарську діяльність (ме+
дичну і немедичну) і, таким чином,
залучати додаткові фінансові ре+
сурси. У результаті цього значно
поширилася така форма фінансово+
го забезпечення, як некомерційне
самофінансування.

Традиційно найвагомішим дже+
релом фінансового забезпечення
охорони здоров'я є кошти держав+
ного і місцевих бюджетів, тоді як
кошти, отримані з інших джерел —
лише доповнюючий фінансовий ре+
сурс. Тому основною формою фі+
нансового забезпечення охорони
здоров'я виступає бюджетне фінан+
сування.

Процес виділення ресурсів з
бюджету розпорядникам бюджет+
них коштів під час виконання бюд+
жетів в юридичній та економічній
літературі називається бюджетним
фінансуванням. Саме з бюджетним
фінансуванням пов'язані глибокі
теоретичні дослідження розподіль+
чих процесів, організації грошових
відносин з приводу використання
централізованого фонду грошових
коштів держави. В процесі фінансу+
вання найбільш повно розкриваєть+
ся призначення державного бюд+
жету, його спрямованість на вико+
нання функцій держави, характе+
ризується рівень корисності цих
функцій для суспільства, стратегі+
чний напрям руху суспільства та
його траєкторія, відповідні тен+
денції та динаміка розвитку [4, c.
151].

У вітчизняній економічній енцик+
лопедії бюджетне фінансування виз+
начають як надане в безповоротно+
му порядку грошове забезпечення,
виділення (асигнування) грошових
коштів із державного (місцевого)
бюджету на витрати, пов'язані з ви+
конанням державних замовлень,
державних програм, утримання дер+
жавних організацій. Дуже близьки+
ми за змістом до згаданого тракту+
вання є дефініції вітчизняних юрис+
тів, фінансистів, що трапляються у
вітчизняних підручниках та моно+
графіях .

Академік Л. Воронова вважає,
що: "Бюджетне фінансування — це
безповоротний безвідплатний від+
пуск коштів з Державного та місце+
вих бюджетів на виконання загаль+
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нодержавних функцій, функцій
місцевого самоврядування та забез+
печення функціонування бюджетних
підприємств, установ та організацій"
[3, c. 335].

Отже, бюджетне фінансування
— це цільова, планова, безоплатна
передача державних коштів із бюд+
жетів різних рівнів на визначені цілі,
завдання, реалізацію державних
функцій.

Функціонування механізму бю+
джетного фінансування пов'язане з
використанням його різних форм та
методів. У вітчизняній літературі ви+
діляють такі форми бюджетного
фінансування: кошторисне фінансу+
вання, бюджетні інвестиції, бю+
джетні кредити, державні трансфер+
ти.

Аналізуючи наведені форми,
можна зауважити, що окремі з них
лише частково відповідають принци+
пам організації бюджетного фінан+
сування.

Кошторисне фінансування —
найпоширеніша форма, яка полягає
у виділенні бюджетних коштів уста+
новами соціально+культурної сфери,
оборони та управління в межах їхніх
кошторисів доходів і видатків.

Функціонування такої форми
бюджетного фінансування, як кош+
торисне фінансування, протягом
останніх років зазнало певних змін,
що були зумовлені реформуванням
бюджетної сфери і формуванням
нової системи відносин у даному
секторі економіки. Сучасний бюд+
жетний заклад є суб'єктом господа+
рювання, якому надано право мобі+
лізовувати кошти шляхом надання
платних послуг та здійснення іншої
господарської діяльності, дозволе+
ної законодавством. Власні надход+
ження, які отримує бюджетний зак+
лад, включають до спеціального
фонду кошторису і використовують
на його потреби за цільовим призна+
ченням.

На рівні бюджетних установ
відбувається процес поєднання бю+
джетного фінансування із систе+
мою некомерційного самофінансу+
вання для виконання ними наміче+
них завдань і функцій. Некомерц+
ійна діяльність бюджетних установ
і організацій не має на меті отри+
мання прибутку, її здійснюють у
загальнодержавних інтересах для
залучення додаткових фінансових
ресурсів. Бюджетні заклади, які
протягом тривалого часу майже
повністю залежали від одного дже+
рела доходів — бюджету, сьогодні
отримали змогу заробляти кошти
та фінансувати власні потреби.
Звичайно, фінансова свобода бю+

джетних закладів є відносною, у за+
конодавстві закріплено зв'язок
джерел надходження коштів до
спеціального фонду з напрямами їх
використання, і заклад не може
вільно, на власний розсуд розпо+
ряджатися ними. Кошти, які залу+
чають бюджетні заклади охорони
здоров'я до спеціального фонду
кошторису, поки що не відіграють
значної ролі в їх фінансовому за+
безпеченні [2, c. 75].

Кредитні ресурси використову+
ються приватними закладами охоро+
ни здоров'я. Бюджетним установам
згідно БК України ст. 21 кредити за+
боронені.

На нашу думку, платні послуги
могли б надаватися відповідними
структурними підрозділами бю+
джетних медичних закладів на допов+
нення до безоплатної медичної до+
помоги або як альтернатива на гос+
прозрахункових засадах, спрямова+
на на ширше залучення до надання
цих послуг наявних ресурсів, основ+
них засобів та внутрішніх резервів.
Тобто надання платних послуг бю+
джетними медичними закладами по+
винно бути спрямоване на пошук до+
даткових резервів для поліпшення
медичного обслуговування населен+
ня.

Одним із напрямів підвищення
ефективності охорони здоров'я в
Україні та альтернативним джере+
лом фінансового забезпечення га+
лузі є поетапне впровадження систе+
ми медичного страхування, яка має
забезпечити формування принципо+
во нової, адаптованої до ринкової
економіки, соціальної інфраструк+
тури, створити прозорі механізми
правових, соціально+економічних і
фінансових взаємовідносин між ви+
робниками та споживачами медич+
них послуг.

Медичне страхування (безперер+
вне страхування здоров'я) — це
підгалузь особистого страхування, у
якій об'єктами страхування є май+
нові інтереси, пов'язані зі здоров'ям
застрахованої особи, а саме — з вит+
ратами на отримання застрахованою
особою необхідної медичної допо+
моги.

Медичне страхування (безперер+
вне страхування здоров'я) і страху+
вання здоров'я на випадок хвороби
формують нову систему фінансуван+
ня хорони здоров'я — страхову ме+
дицину. Страхова медицина — це си+
стема організації фінансування охо+
рони здоров'я за допомогою коштів,
що накопичуються у резервах спе+
ціалізованих страхових компаній, які
здійснюють медичне страхування [1,
с. 236].

Ми вважаємо, що обов'язкове
медичне страхування виступає од+
ним із альтернативних джерел фі+
нансового забезпечення охорони
здоров'я і його запровадження є не+
обхідним.

Законом України "Про страху+
вання" (редакція 2001 р.) передбаче+
но здійснення, крім обов'язкового
медичного страхування, доповнюю+
чої його форми — добровільного ме+
дичного страхування. Соціально+
економічне значення добровільного
медичного страхування полягає у
тому, що воно доповнює гарантії,
надані в рамках соціального забез+
печення і соціального страхування
до максимально можливих у сучас+
них умовах стандартів (оплата доро+
гих видів лікування і діагностики; за+
стосування найбільш сучасних ме+
дичних технологій; забезпечення
комфортних умов лікування тощо).
Даний вид медичного страхування
може здійснюватися за трьома
різновидами: безперервне страху+
вання здоров'я; страхування здоро+
в'я на випадок хвороби; страхуван+
ня медичних витрат (т.з. "медичний
асистанс").

ВИСНОВОК
У зв'язку з недостатністю бю+

джетного фінансування охорони
здоров'я в Україні необхідно роз+
вивати інші джерела фінансового
забезпечення галузі. Головною
умовою трансформації охорони
здоров'я населення є укріплення
фінансової бази, збільшення фі+
нансових ресурсів за допомогою
удосконалення правового механіз+
му фінансового забезпечення охо+
рони здоров'я.
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